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“Numa época em que estamos cada vez mais conscientes dos baixos 

níveis de qualidade de vida das grandes cidades e, com certeza, da 

baixa qualidade físico ambiental que invade nosso cotidiano o desenho 

urbano sem dúvida possui importante papel a cumprir.”

(Vicente del Rio)
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RESUMO

Este trabalho propõe uma leitura das novas estratégias de 

planejamento da paisagem urbana, para composição de novas áreas 

verdes, através da recuperação de áreas degradadas no município 

de Fortaleza. Foco de preocupação nos grandes centros urbanos, as 

áreas degradadas representam a disfuncionalidade do tecido urbano, 

através de recortes que exprimem a segregação de classes sociais, 

no que tange a problemática do estado de abandono e indiferença 

desses espaços. Negligenciar áreas degradadas, sobretudo nas 

periferias, onde a infraestrutura urbana mostra-se precária, significa 

fomentar um contexto de violência urbana e vulnerabilidade social. 

Em meio à conjuntura que se enquadram tais questões, destaca-se o 

protagonismo excludente do mercado imobiliário e do capital privado 

associado à atuação pouco efetiva do poder público no planejamento 

urbano e o caráter pontual e pouco transformador das intervenções 

urbanas. Assim, estimular a recuperação de áreas degradadas através 

de estratégias de planejamento urbano representa uma expectativa 

de subverter passivos ambientais em ambientes infraestruturados 

que possam contribuir para a promoção da paisagem urbana e 

do desenvolvimento social. Neste trabalho, o estudo de caso para 

fundamentação destas estratégias é o Parque Linear Urbano Rachel 

de Queiroz, cujas áreas representam a maior reserva natural já 

regulamentada na zona oeste de Fortaleza, ao mesmo tempo em que 

contempla diversas áreas vazias, degradas, ocupadas ou sob forte 

ameaça de ocupação. A contextualização desta temática inicia-se 

pelo âmbito global, seguida de uma análise do contexto da cidade 

de Fortaleza, cujas áreas verdes estão evidenciadas nas novas 

estratégias de planejamento da paisagem urbana, finalizando por um 

recorte específico do Parque. O produto deste trabalho visa evidenciar, 

além do potencial ambiental, a real vocação social das áreas verdes 

apresentadas, a partir da compreensão da sua relação com a cidade 

e da sua utilização como mecanismo de transformação social da 

realidade precária das periferias. Neste sentido, a proposta consiste 

em requalificar um recorte específico do Parque Rachel de Queiroz, 

trecho do antigo sítio da família Queiroz, localizado no bairro Henrique 

Jorge, tendo como elemento estruturador o Riacho Cachoeirinha.

Palavras-chave: paisagem urbana, áreas degradadas, políticas 

públicas, segregação urbana, vulnerabilidade social, infraestrutura 

verde, desenvolvimento social. 
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1

01 - INTRODUÇÃO

JUSTIFICATIVA

O tema das novas estratégias de planejamento da paisagem urbana 

cumpre uma inovação na agenda multissetorial do urbanismo. 

Essa conjuntura abandona os conceitos tradicionais da relação 

antagônica entre cidade e natureza e supera a ideia de que para 

propor melhorias na qualidade de vida das cidades é preciso limitar 

seu o crescimento. Além de uma abordagem em torno do verde 

das cidades, é preciso destacar a adequação destas estratégias às 

práticas de desenvolvimento social e sustentável que fomentam a 

nova economia do século XXI.

Importante elemento na área do desenvolvimento urbano 

sustentável, o planejamento da paisagem não pode ser conduzido 

independentemente do planejamento espacial geral e de outros 

especializados. É preciso equalizar e integrar os planos de modo a 

garantir as necessidades urbanas e permitir que a cidade existente 

conduza suas próprias reflexões. Neste sentido, para se alcançar os 

atuais objetivos do planejamento da paisagem é necessário, além da 

solidez dos conhecimentos ecológicos, a promoção do diálogo entre 

as políticas públicas: sociais, econômicas e fundiárias.

A ampliação da infraestrutura verde urbana através da recuperação 

de áreas degradadas, da promoção de áreas verdes públicas e da 

reabilitação de recursos hídricos, com o fim de reverter demandas 

de caráter social excludente, assim como, minimizar os passivos 

ambientais existentes apresenta-se como uma eficiente ferramenta 

de atuação.

Entretanto, apesar das estratégias do planejamento urbano 

sustentavelmente orientado considerar as cidades no tocante a sua 

totalidade e de suas relações de atuação, no Brasil verifica-se o 

caráter pontual e pouco efetivo das políticas públicas. 

Sob esta perspectiva, esta pesquisa apresenta uma leitura sobre 

as novas estratégias de planejamento da paisagem urbana, para 

composição de novas áreas verdes, através da recuperação de áreas 

degradadas no município de Fortaleza.
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A recuperação de áreas degradadas não se devota somente à 

“perspectiva verde”, trata também das relações sociais que envolvem 

formação, cultura, trabalho, moradia, ócio, saúde, comportamento 

de consumo e social. Trata-se da melhoria da qualidade de vida por 

meio do estabelecimento de uma visão sistêmica, que contemple um 

novo padrão de relação social corporativa, além de novos indicadores 

que retratem o progresso humano na atualidade.  Segundo, GROHÉ 

(1988), isto requer uma reorientação política que quebre o primado da 

economia tradicional.

Recuperar áreas degradadas representa, portanto, uma demanda 

global tanto em países desenvolvidos, como nos emergentes, uma 

vez que representa a expectativa dos grandes centros urbanos em 

restaurar a capacidade vocacional destes espaços, seja ela ambiental 

ou social.

A relação  entre  a ausência de uso, de atividade 
e o sentido de liberdade, de expectativa é 
fundamental para entender toda a potência 
evocativa que os terrainvague das cidades têm 
na percepção da mesma nos últimos anos. 
Vazio, portanto, como ausência, mas também 
como promessa, como encontro, como espaço 
possível, expectativa. 
(SOLÀ-MORALES, 2002, p.187,apud CAVALCANTI, 2016, p.9),

A discussão em torno das áreas degradadas remete a diversos 

momentos: desfecho das guerras, com o abandono de antigas 

estruturas militares; crise mundial do capitalismo na década de 70, 

e, por consequência, significativos processos de desindustrialização 

de países desenvolvidos e considerável obsolescência de partes 

do tecido urbano em cidades importantes; mudanças no uso do 

solo, sobretudo associadas ao crescimento horizontal das zonas 

periféricas, à ocupção de áreas potencialmente frágeis, à inércia do 

poder público e ao empoderamento do capital imobiliário.

Não obstante, na conjuntura atual o problema das áreas degradadas 

está relacionado a debilidades socioeconômicas conduzidas por uma 

vigorosa especulação imobiliária associada ao anti-protagonismo 

do poder público e a ausência de planejamento e políticas fundiárias 

mais democráticas. 

Em Fortaleza, vale destacar dois momentos importantes na 

formação da paisagem urbana degradada: a evolução caótica 

do processo de urbanização, que experimentou o inchamento da 

cidade pela ocupação de retirantes e flagelados tentando refugiar-

se das perversas secas, resultando na explosão populacional da 

capital e consequente ocupação de áreas ambientalmente frágeis 

e favelização das mesmas;além do processo de desconcentração 

industrial iniciado na década de 1960 com o incentivo a instalação de 

indústrias no interior do estado, bem como, na Região Metropolitana 

de Fortaleza (RMF).

A criação do Distrito Industrial e a construção de um novo porto, 

também na RMF,  produziram-se mudanças severas no contexto 

espacial, desativando grandes glebas de indústrias e subutilizando 

ramais e áreas ferroviárias. 

Por muitos anos este contexto permaneceu estático, corroborando 

diversas situações de conflitos sociais e marginalização das 

populações mais desfavorecidas. 

Entretanto, atualmente, Fortaleza tem buscado alternativas para 

a reversão da condição de ociosidade e abandono destes espaços, 

através da utilização de instrumentos de indução ao desenvolvimento 

urbano, em destaque, as operações urbanas consorciadas.

Em se tratando de um instrumento que se propõe a viabilizar a 

transformação de um setor da cidade, através de um projeto urbano 

implantado em parceria com proprietários, poder público e investidores 

privados, as operações consorciadas resumem a oportunidade de 

transformar o espaço urbano, sob protagonismo do poder público, 

com compartilhamento do ônus com o setor privado. 

Portanto, estas ações devem contemplar atividades de cunho 

socioeconômico associadas à habitação, emprego e renda, bem 

como, salvaguarda e recuperação de ativos ambientais. 

Quanto às questões ambientais, a requalificação de áreas degradadas 

deve ainda compreender a infraestrutura verde urbana, de modo a 

cumprir funções infraestruturais em resposta às questões ecológicas, 

Conforme, 
Lei Nº 10.257, de 10 de julho 

de 2001:
Considera-se operação 

urbana consorciada o 
conjunto de intervenções e 
medidas coordenadas pelo 

Poder Público Municipal, 
com a participação dos 

proprietários, moradores, 
usuários permanentes e 

investidores privados, com 
o objetivo de alcançar em 
uma área transformações 

urbanísticas estruturais, 
melhorias sociais e a 

valorização ambiental.
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sociais e de mobilidade.

Assim, do ponto de vista ecológico, estimular a recuperação de 

áreas degradadas através de estratégias de planejamento urbano 

representa uma oportunidade de ampliar o contato com áreas 

naturais, proteger maior biodiversidade, como parques, corredores 

ecológicos e áreas de conservação e manter os serviços ambientais 

capazes de gerar a melhor ambiência urbana.

Contudo, apesar de as operações urbanas consorciadas terem se 

apresentado em Fortaleza como instrumento mitigador da política de 

expansão urbana em áreas de precariedade habitacional e ambiental, 

seus resultados tem demonstrado o crescimento de espaços de 

valorização imobiliária progressiva e excludente.  

OBJETO

Nesta pesquisa, o estudo de caso para fundamentação destas estra-

tégias é o Parque Linear Urbano Rachel de Queiroz, na zona oeste de 

Fortaleza, que representa as escassas e pouco acessíveis áreas ver-

des urbanas daquela região; ao mesmo tempo em que se configuram 

espaços naturais ainda livres.

OBJETIVO

Diante desta temática, o trabalho visa evidenciar, além do potencial 

ambiental, a real vocação social das áreas verdes apresentadas, a 

partir da compreensão da sua relação com a cidade e da sua utiliza-

ção como mecanismo de transformação social da realidade precária 

das periferias. Neste sentido, a proposta consiste em requalificar um 

recorte específico do Parque Rachel de Queiroz, trecho do antigo sítio 

da família Queiroz, localizado no bairro Henrique Jorge, tendo como 

elemento estruturador o Riacho Cachoeirinha. 

Como objetivos específicos propõe-se:  

- Fazer uma reflexão sobre a relação entre a ausência de usos e a 

promessa de espaço público possível, discutindo a relação entre o 

desprezo das áreas ambientais urbanas e a expectativa de transfor-

mação destas em fomentadores sociais.

- Garantir o equilíbrio da relação ambiental e urbana da população 

local através da promoção do espaço público inclusivo e qualificado 

que propicie a exploração sustentável dos potenciais ambientais.

- Criar e reforçar na população local o sentimento de pertencimento e 

acolhimento dos serviços ambientais existentes, promovendo a valo-

rização da lógica socioambiental entre a comunidade e o riacho, sob 

o ponto de vista do patrimônio ambiental a ser preservado.

- Incrementar os espaços públicos de lazer na região através da cria-

ção de equipamentos de suporte ao Parque, com perspectiva de in-

clusão social da população através da temática científica e de um 

claro potencial educacional que envolva e capacite o público de diver-

sas faixas etárias e contextos sociais.

- Oferecer espaços públicos de lazer qualificado que propiciem a ex-

ploração das potencialidades ambientais, fomentem a economia lo-

cal, valorizem o patrimônio histórico, ambiental e cultural da cidade.

- Assegurar a preservação do meio ambiente , sobretudo em zonas de 

proteção,  sem limitar o contato entre a sociedade e a natureza.

METODOLOGIA

Na compreensão deste estudo convém dividir o processo em etapas, 

são elas:

Referencial teórico

Consiste na revisão da literatura pertinente ao tema das áreas urba-

nas degradadas, bem como análise das estratégias de intervenção 

propostas atualmente para a cidade de Fortaleza quanto à política 

urbana de desenvolvimento, apropriação de instrumentos indutores e 

grau de acolhimento dos setores públicos e privados. 
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Seleção do objeto 

Definição do Parque Rachel de Queiroz  como objeto de estudo, e  de 

trechos específicos para hipótese de caso incluindo análise crítica de  

propostas anteriormente elaboradas.

Diagnóstico

A compreensão da problemática consiste em um diagnóstico da área 

como um todo, contemplando aspectos legais, estruturais, ambien-

tais, alcance de rebatimento e espaços livres.

Nesta etapa através da coleta e produção de dados visa-se consolidar 

uma síntese caraterística da área de estudo. Neste sentido, também 

são processadas pesquisas de campo como  forma de entender me-

lhor a realidade local.

Proposta 

Diante da avaliação dos resultados, a proposta consiste na elabora-

ção de diretrizes de projeto que visem atenuar os problemas identifi-

cados e estimular o desenvolvimento sustentável e  as potencialida-

des ambientais da área. 

O produto final trata-se do Parque Rachel de Queiroz referente ao tre-

cho da Casa da família da escritora, um dos últimos redutos verdes 

remanescentes dos antigos sítios do bairro, portanto, “o último sítio 

verde do Pici”.

02 - INFRAESTRUTURA VERDE URBANA

CONCEITO

A ideia de  infraestrutura  verde  preconiza  a incorporação de funções 

estruturais a  paisagem, sobretudo urbana.  De encontro, as rígidas 

e pragmáticas abordagens da engenharia do século XX, a discus-

são coloca em cheque estratégias tradicionais que se comprovam 

cada vez mais caras e impopulares frente ao crescente imperativo 

ambiental que tem ameaçado à sociedade. (BELANGER, 2009, apud  

DAVIS,2017)

Embora o discurso sustentável denote um conceito atual, a concep-

ção de infraestura verde remete a meados do século XIX e início do 

século XX, quando a paisagem em grande escala passou a ser utiliza-

da como elemento de apoio a infraestrutura das grandes metrópoles 

industriais do hemisfério ocidental, pelos pioneiros da engenharia sa-

nitária e da arquitetura paisagística.

Desta forma, diques, reservatórios, estradas, pontes, bem como, rios, 

córregos, parques e praças passaram a compor projetos de paisagem 

como elementos de integração social e política das cidades.

Apesar do termo “verde” presumir um foco restritivo na vegetação, a 

infraestrutura verde propõe alternativas reais de enfrentamento às 

adversidades socioambientais e transformações culturais atuais, a 

partir da  apropriação de novos princípios ecológicos de adaptação, 

resiliência.

Além da capacidade de produzir energia, aprimorar a qualidade a 

água, encontrar modos seguros de conviver com os detritos e rein-

vindicar locais pós industriais. A infraestrutura verde trata de justiça 

social e proteção contra inundações, viver com recursos escassos e 

encontrar formas de protelar ou reverter a perda da biodiversidade em 

pequena e larga escala. (DAVIS, 2017).

Representa a transição do modelo dominante de infraestruturas cen-

tralizadas, especializadas, homogenizadoreas dos espaços e do alto 

consumo de materiais e energia para outra que, ao se adaptar e evo-

luir por meio de uma rede de espaços abertos, ofereça uma alternati-
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va real para as cidades, independente de seus estágios de desenvol-

vimento. (PELLEGRINO, 2017)

Relacionado a formação higienista da engenharia civil, o urbanimo 

do século XX, renunciou a cobertura vegetal e aos recursos naturais 

com adoção de soluções tecnicistas de controle do ciclo hidrológi-

co. Impermeabilizou solos, aumentou o escoamento superficial das 

águas pluviais, e substituiu linhas de drenagem naturais por galerias 

e canais subterrâneos de rápido escoamento.

Reduziu a infiltração natural da água no solo urbano, bem como a 

evotranspiração pela substituição brutal do solo natural e da cobertu-

ra vegetal nativa por superfícies amplamente impermeabilizadas que 

além de contribuirem para o barramento das águas, retém grande 

quantidade de calor causando altas temperaturas e bastante des-

conforto nas cidades.

Desta forma, estratégias que deveriam dar suporte ao desenvolvi-

mento das cidades culminaram por ampliar problemas ambientais 

como: poluição dos recursos hídricos,  enchentes, inundações, ero-

são, desmatamento, contaminação dos solos, diminuição da recarga 

dos aquíferos, perda de biodiversidade, alteração do microclima ur-

bano, entre outros.

Neste sentido, tornou-se evidente que o planejamento das cidades 

é indissociável de seus atributos biofísicos e naturais. E deve primar 

pela potencialização dos sistemais ambientais ainda existentes como 

mecanismo de regulação e controle das cidades.

Outro ponto de destaque  é a monofuncionalidade e centralização da 

infraestrutura tradicional que não acompanhou as transformações 

da cidade, da legislação, do contexto econômico e dos novos valo-

res da sociedade, ausentando-se da atuação pela integralidade ter-

ritorial, sob ações de caráter não isonômicas entre distintas áreas, 

tornando-se instrumento da especulaçõa imobiliária como moeda de 

troca política na condução de cidades desiguais e segregatórias.   

Diante das externalidades frequentes, novas estratégias articulam-

-se com base nos próprios processos da natureza, de modo a tentar 

se antecipar a catástrofes como escassez de água ou inundações e 

enchentes, fortalecer ecossistemas e ampliar e oferecer ambientes 

saudáveis. 

Neste sentido, infraestrutura verde constitui-se na oportunidade de 

criar paisagens de alto desempenho capazes de utilizar as forças na-

turais em benefício da cidade através da implantação de uma rede 

elementos que visem otimizar e ampliar os serviços ambientais que 

ela necessita.

Contudo, apesar deste modelo indicar novos métodos de projeto 

baseados na implantação e avaliação de tecnologias paisagísticas, 

considera a infraestrura tradicional já formada como elemento pas-

sível de tratamento por meio de projetos de arquitetura da paisagem, 

ou seja não se impõem como verdade absoluta contra as estruturas 

pré-existentes, mas busca intergrar alternativas descentralizadas  

e flexíveis, onde ações possam ser fragmentadas e susbstituídas a 

qualquer tempo, sem prejudicar ou obstruir o sistema como um todo. 

Criando assim uma visão complementar entre ambas as estratégias.

O discurso de “como vamos nos preparar para fazer frente às mu-

danças climáticas, às novas fontes de energia, ao uso dos recursos 

naturais limitados, às variações demográficas e econômicas” indica 

que este tipo de visão integradora das infraestruturas e da paisagem 

seria estratégico, como ferramenta para enfrentar esses problemas. 

(PELLEGRINO, 2017)

Embora a tecnologia de artifícios evolua a cada ano de maneira mais 

célere e inovadora, como também pautada em princípios de susten-

tabilidade, estes modelos são baseados em ciclos de alto valor agre-

gado, alto custo de manuteção e progressiva obsolecência, enquanto 

que na infraestrutura verde os processos se consolidam pela poten-

cialização dos sistemas vivos e suas capacidades de regeneração e 

engrandecimento ao longo dos anos; além do baixo custo de manu-

tenção. 

Para tanto, é preciso quebrar o paradigma dos espaços urbanos 

abertos tratados em caráter pontual e higienista, com enfoque re-

ducionista que atenda a problemas específicos e não dialogue com 

as políticas socioambientais da cidade. Além de atratividade cênica, 

os espaços urbanos devem conceber paisagens multifuncionais que 
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objetivem sustentabilidade, conservação e recuperação ambiental 

eficiente.

PRINCÍPIOS

A infraestrutura verde consiste numa rede de áreas verdes interco-

nectadas para promoção de um planejamento sistêmico e estratégi-

co que visa conciliar conservação da natureza e uso do solo.

(BONZI,2017, p.16).

É planejada a partir de conceitos - chave como: hubs, links e sites, e 

está pautada em dez princípios fundamentais, sendo a conectividade 

o basilar, são eles:

1. A conectividade é a chave;

2. O contexto importa; 

3. Deve ser embasado em conhecimentos ciêntíficos e na teoria e na 
prática do planejamento e do uso do solo;.

4. Pode e deve funcionar como uma organização espacial tanto para 
conservação quanto para o desenvolvimento; 

5. Deve ser planejada e protegida antes do desenvolvimento;

6. É um investimento público fundamental que deve ter prioridade de 
finaciamento;

7. Proporciona benefícios para a natureza e para as pessoas;

8. Respeita as necessidades e os desejos dos proprietários e de ou-
tros atores envolvidos.

9. Deve conectar-se com as atividades da comunidade e do entorno;

10. Requer um comprometimento de longo prazo.

Fonte: adaptado de Benedict e McMahon (2006).

Retirado de: Bonzi, p.17. Paisagem como infraestrutura.  

Ainda de acordo com Bonzi, os Hubs são responsáveis pela ancora-

gem da rede de infraestrutura verde e por proporcionar espaços para 

vegetação e animais, assim correspondem a origem ou o destino de 

dos processos ecológicos, da vida selvagem bem como das pessoas. 

Podem apresentar-se de diferentes formas e tamanhos e relatam es-

treita correlação com os sistemas de espaços livres podendo apre-

senta-se como: áreas de preservação, parques, praças, redutos ver-

des, reservas ambientais,entre outros. (BONZI,2017).

Já os Links são as conexões fundamentais para manter os proces-

sos ecológicos. Podem corresponder a corredores verdes, corredores 

ecológicos, faixas marginais de proteção, vias paisagísticas, bem 

como corredores de valorização histórica e cultural. (BONZI,2017).

Por fim, os Sites são estruturas menores que os Hubs que não podem 

se ligar espacialmente ao conjunto porém contribuem com valores 

ecológicos e sociais e proporcionam espaços de lazer baseados na 

natureza. Como exemplo podemos levantar a hipótese de praças iso-

ladas dentro do contexto ambiental urbano. (BONZI,2017).

O mapa abaixo corresponde a Rede de Sistemas Naturais do Muni-

cípio de Fortaleza e através dele podemos exemplificar os conceito 

anteriomente explicitados.

As manchas em azul escuro correspondem as lagoas do município e, 

neste caso, podemos qualificá-las como hubs, pois são os elemen-

tos de ancoragem da rede. Já as manchas em amarelo e laranja que 

Mapa 01. Redes de Sistemas Naturais de Fortaleza 
Fonte: Prefeitura Municipal de Fortaleza
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correspondem ao entorno de influência são os espaços vegetados 

proporcionados pelas mesmas.

Seguindo a leitura do mapa, observamos que linhas em azul claro  

correspondem aos recursos hídricos e em rosa aos corredores ecoló-

gicos e, neste caso,  comportam-se como links. 

Finalmente os pequenos círculos em roxo correspondem as praças 

da cidade e podem configurar o que denominamos de sites, pois não 

estão espacialmente ligados ao conjunto mas contribuem para a rede 

de infraestrutura verde.  

OS ESPAÇOS LIVRES COMO UNIDADE DE PLANEJAMENTO

No que tange à realidade territorial da capital cearense, Fortaleza ve-

rifica a existência de espaços livres que sofrem pressão por ocupação 

ou estão situados em áreas urbanas integrantes de áreas de interes-

se e proteção ambiental. 

De maneira geral, esses espaços podem ser estruturadas através de 

unidades terreitoriais de planejamento com a finalidade de garantir 

a transição entre áreas urbanas já consolidadas e as áreas de maior 

restrição ambiental como as APAs, APPs e ARIEs. 

Contudo, atualmente a cidade está dividida geograficamente em seis 

unidades  territorias executivas de planejamento baseadas em um 

critério estritamente político-administrativo.

Neste sentido, ainda que o Plano Diretor Participativo de Fortaleza - 

PDPFOR disponha sobre o planejamento das ações governamentais 

através da divisão do território do Município em duas macrozonas: 

Macrozona de Proteção Ambiental e Macrozona de Ocupação Urbana, 

e, que estas apresentem subdivisões que se qualificariam como uni-

dades territoriais de planejamento para a cidade, o caráter fragmen-

tado e  pouca integrador não garante a efetividade deste discurso.

Uma boa forma de pensar a cidade, a partir unidades territorias de pla-

nejamento, é considerar a bacias hidrográficas atuantes no território, 

pois, desta forma é possível considerar os espaços com maior pres-

são por ocupação, dentre as áreas de interesse e proteção ambien-
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UNIDADES TERRITORIAIS EXECUTIVAS
DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

Mapa 02. Unidades territoriais de planejamento sob o aspecto político administrativo
Fonte: SEFIN | PMF 2015

Elaborado pela autora.

tal, a capacidade de suporte de tratamento de esgoto e de drenagem 

das águas e efluentes, os espaços livres residuais, a sua proximidade 

com as áreas metropolitanas e a acessibilidade e a configuração da 

malha viária urbana. 

É possível, sobretudo, projetar ações para o futuro, mas também, ba-

sear-se na realidade já instalada, como aglomerações subnormais e 

assentamentos precários de pequena, média e alta densidades.
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Mapa 03. Divisão das bacias hidrográficas de Fortaleza.
Fonte: SEFIN| PMF 2015.
Elaborado pela autora.
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BACIAS HIDROGRÁFICAS 

Para o município de Fortaleza, estão definidas quatro macrobacias 

hidrográficas de drenagem do território, são elas: Macrobacia da Ver-

tente Marítima, Macrobacia   do Rio Cocó, Macrobacia do Rio Maran-

guapinho e Macrobacia do Rio Pacoti.

Segundo o PDPFOR - 2009, as bacias dos rios Cocó e Maranguapinho 

estão definidas como áreas com potencialidades para a implantação 

de planos e projetos estratégicos de desenvolvimento socioambien-

tal e suas sub-bacias são objeto de requalificação urbanística e am-

biental, como unidades de planejamento e as áreas com precárias 

condições de habitabilidade e de riscos socioambientais para investi-

mentos, contudo observa-se o caráter pontual e pouco transformador 

das ações.

Assim como em outras grandes cidades brasileiras, 

verifica-se em nosso município um processo de 

urbanização extremamente desordenado. Este 

processo, consubstanciado na justaposição de 

espaços verticalizados, loteamentos irregulares, 

conjuntos habitacionais, áreas de ocupação 

espontânea em condições precárias e espaços vazios 

de dimensões diversas, denuncia um sistema de 

desenvolvimento urbano excessivamente desigual. 

As consequências socioeconômicas, urbanísticas e 

ambientais deste fenômeno têm sido muito graves, 

pois não afetam somente os habitantes que vivem 

em condições deficientes, mas produz um grande 

impacto negativo sobre a cidade e sobre a população 

urbana como um todo. (PEQUENO, Renato 2001, p. 125 

e 126, apud MOURA e et. al., 2009, p.425).

Quanto aos espaços livres, de maneira geral, em Fortaleza, são 

coincidentes com o macrozoneamento ambiental, pois estão 

representados principalmente pela zona de orla, pelos recursos 

hídricos -  rios, riachos, lagoas  - e  pelas dunas e áreas verdes da 

cidade. 

Ainda assim, contempla os espaços fragmentados no tecido urbano 

como as praças, os parques, os pólos de lazer, as quadras, os campos 

de vázea e porque não as vias de pedestre, os canteiros, os jardins e 

muitos outros espaços residuais que são aplicados ao usufruto do 

lazer e das atividades coletivas da população.

No primeiro caso essas  áreas livres podem  estar associadas a 

unidades de conservação, áreas de preservação permanente, de 

preservação da biodiversidade e da produção científica. 

Já no segundo, nos lugares onde há o predomínio de vegetação 

arbórea - praças, jardins públicos, canteiros, trevos, rotatórias e alças 

de vias  públicas, além dos parques urbanos, são considerados áreas 

verdes, e se diferenciam da tipologia anterior  pelo tamanho e pela 

área impermeabilizada.

Segundo KLIASS (2003), os parques urbanos, são espaços públicos 

com dimensões significativas e com predominância de elementos 

naturais. Em Fortaleza a adoção do conceito de parque urbano 



3736

remete as décadas de 70 e 80, quando o crescimento e a expansão 

desordenada das cidades brasileiras passou a demandar a criação de 

espaços de interação entre o homem, a cidade e natureza.

Neste período destaca-se a implantação dos pólos de lazer da cidade 

e dos parques de vizinhança, entre eles: Poló de Lazer da Sargento 

Hermínio e Parque Alagadiço, hoje associados ao Parque Rachel 

de Queiroz, Poló de Lazer da Barra do Ceará, Parque Adahil Barreto, 

atualmente, também associado a nova delimitação do Parque do 

Cocó, Parque Parreão, Parque Pajeú, Parque da Lagoa do Opaia, 

Parque da Lagoa da Parangaba, Zoológico Sargento Prata.

Zona de Proteção Ambiental 1 - ZPA 1 - Recursos Hídricos

 Zona de Proteção Ambiental 2 - ZPA 2 - Faixa de Praia

Zona de Proteção Ambiental 3 - ZPA 3 - Sabiaguaba
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Mapa 04. Macrosistema de espaços livres de Fortaleza e o 
zoneamento ambiental.
Fonte: SEFIN|PMF 2015.
Elaborado pela autora.

Mapa 05. Os SELs e a pressão dos aglomerados subnormais.
Fonte : PLHISFOR - 2010

Elaborado pela autora.
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Apesar da iniciativa, vale destacar que a regulamentação destes 

espaços é recente, remetendo ao ano de 2014 com a instituição 

dos decretos dos parques que regulamentou e criou um total de 21 

Parques Urbanos Municipais para Fortaleza. Além disso, outro avanço 

foi a delimitação definitiva do Parque do Cocó através de iniciativa da 

esfera estadual.

Infelizmente ao longo dos anos, dada a precariedade jurídica e a 

morosidade das gestões,  destaca-se o processo de dilapidação 

dessas e de outras áreas verdes na cidade tanto pela pressão social, 

quanto pela imibiliária, esta muitas vezes ratificada pelo poder 

público.
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Mapa 06. Parques legalmente regulamentados em Fortaleza.
Fonte: Legislação de regulamentação e criação de cada 
parque urbano.
Decretos Municipais:
Nª 11.986/2006, Nº 13.284/2014, Nº 13.285/2014, 
Nº 13.286/2014, Nº 13.287/2014, Nº 13.290/2014, 
Nº 13.289/2014, Nº 13.290/2014, Nº 13.291/2014,
Nº 13.292/2014, Nº 13.293/2014, Nº 13.867/2015. 
Elaborado pela autora.
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PARQUES URBANOS REGULAMENTADOS

A regulamentação destes 
espaços verdes possibilita 
que a Secretaria classifique 
e faça a gestão adequada 
dos parques.

Águeda Muniz
Secretária titular da SEUMA 
Em entrevista ao jornal  
O Povo, em 10.01.2014.

De fato, o processo de regulamentação dos Parques Urbanos Muni-

cipais de Fortaleza consistiu numa ação inédita do poder público que 

regulamentou seis parques existentes e criou 15 novos outros. Vale 

mencionar que esta regulamentação reajustou a delimitação de al-

gumas áreas integrando ou subtraindo-lhes de outros parques como 

no caso do Parque Raquel de Queiroz, que incorporou as áreas do 

Pólo de Lazer da Sargento Hermínio e do Parque Alagadiço e subtraiu 

o corredor ecológico da Bela Vista . 

Com a regulamentação, o mapa de Parques Municipais da cidade  fica 

da seguinte forma: 

  

  

Parques Existentes 

Parque Rio Branco

Parque do Parreão

Parque Adahil Barreto

Parque da Liberdade 
(Cidade da Criança)

Parque do Pajeú

Parque Guararapes
 (antigo Bosque Ernesto Geisel)

Parque Rachel de Queiroz

Parques 
Criados ou Regulamentos

Parque das Iguanas

Parque Riacho Maceió

Parques das Lagoas: 

Parangaba

Porangabussu

Messejana

Maria Vieira (Cajazeiras)

Itaperaoba (Serrinha)

Mondubim

Opaia (Vila União)

Catão (Conjunto José Walter)

Maraponga

Papicu

Passaré

Jacarey

Viúva

Tabela 01.  Quadro de Parques Urbanos Municipais Regulamentados .
Fonte:  Jornal O Povo.
Elaborada pela autora 

Contudo, não é possível definir o panorama atual de parques do mu-

nicípio de Fortaleza como uma rede de áreas verdes interconectadas 

para promoção de um planejamento sistêmico e estratégico, dada a 

fragmentação e a ausência de integração dessas áreas, seja pela má 

relação com a malha viária ou pela omissão de corredores ecológicos 

de conexão.

Outro fator importante é a renúncia de áreas ambientais de grande 

potencial para cidade que não estão oficialmente regulamentadas, 

porém destacam-se como áreas consolidadas e reconhecidas como 

espaços de identidade para muitos bairros e comunidades.

Sendo assim, estas áreas deveriam estar contempladas no quadro de 

TABELA 01. Quadro de Parques Urbanos Municipais

Parque da 
Lagoa  Viúva
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Mapa 07. Parques urbanos e eixos de conectividade.
Fonte: Prefeitura Municipal de Fortaleza 

Elaborado pela autora.
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Proposição de Novos Parques Urbanos

Proposição de Corredores Ecológicos

Conexões

PARQUES URBANOS EM POTENCIAL

parques urbanos da cidade dada a sua demanda social, mas também  

seu potencial de transformação de realidade precárias. Não obstante, 

outros potenciais de atratividade podem ser elencados, como: ecoló-

gico, turístico, educacional e econômico.

Isto posto, este estudo idealizou uma hipótese de ampliação do qua-

dro de parques, baseada em critérios como demanda social de al-

guns bairros, potencial ecológico do recurso ambiental, capacidade 

de ampliação da rede de áreas verdes, potencial educacional e de 

pesquisa científica, turismo ecológico, economia e patrimônio am-

biental. Assim, classificou-se 16 novos parques em potencial, distri-

buídos em três categorias:

- Parques de lagoas,

- Parques de rios,

- Corredores ecológicos.

TABELA 02. Quadro de Parques Urbanos Municipais em Potencial

Parque

Lagoa 

Lagoa da Aldeia Velha

Lagoa do Colosso

Lagoa do Gengibre

Lagoa do Jangurussu

Lagoa do Passaré

Lagoa das Pedras

Lagoa da Precabura

Lagoa da Sapiranga

Lagoa do Urubu

Rio

Estuário do Rio Ceará

Rio Maranguapinho

Corredor Ecológico

Riacho Floresta

Riacho Jacarecanga

Canal da Bela Vista

Canal do Jardim América

Canal do Pólo Gustavo Braga

Regional

V

VI

II

V

V

V

VI

VI

I

I

I,III e V

I

I

III

IV

IV

Relação de atratividade 

DS/ECOL

ECOL /ECON

DS/ECOL

DS/ECOL

DS/ECOL

DS/ECOL

ECOL/EDUC/TUR

DS/EDUC/ECOL

DS/ECOL

DS/EDUC/ECOL/TUR

DS/EDUC/ECOL/TUR

CON/DS/ECOL

CON/DS/ECOL/PAT

CON/DS/ECOL

CON/DS/ECOL

CON/DS/ECOL

Tabela 02.  Parques urbanos em potencial.
Fonte:  Prefeitura Municipal de Fortaleza
Elaborada pela autora 

CON - conectividade; DS - demanda social; EDUC - eduação; ECOL - ecologia; 
ECON - econômico; TUR - turismo; PAT -patrimônio.

Parque da Lagoa
 do Jangurussu

Parque da Lagoa
 da Precabura 

Parque da 
Lagoa da Sapiranga

Parque da
Lagoa do Gengibre

Parque da
Lagoa do Colosso

Parque da 
Lagoa da Aldeia Velha 

Parque da
 Lagoa do Pasaré

Parque do
 Rio Maranguapinho

Parque do Estuário
 do Rio Ceará

Parque da
 Lagoa do Urubu

Corredor Ecológico
 Riacho Floresta

Corredor Ecológico
 Riacho Jacarecanga

Corredor Ecológico
 Riacho Tauape

Corredor Ecológico
Pólo de Lazer
Gustavo Braga 

Corredor Ecológico
Canal da Bela Vista

Parque da
 Lagoa das Pedras
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03 - A CIDADE  E  ÁREAS DEGRADADAS

CONTEXTO GERAL

Segundo Sanches(2011, p.45) a ausência de áre-

as vegetadas é um problema comum na maioria 

dos aglomerados urbanos principalmente naque-

les que sofrem uma urbanização intensa e sem 

nenhum planejamento voltado para as questões 

ambientais. Uma das causas deste fenômeno é a 

diminuição gradual da vegetação decorrente do 

aumento da impermeabilização dos espaços li-

vres centrais da cidade aliado ao desmatamento 

de zonas periféricas, resultado do crescimento e 

expansão horizontal da mancha urbana.

Neste sentido, dentro do contexto do adensamento territorial urbano, 

acentua-se a extrema vulnerabilidade de áreas ambientalmente frá-

geis conduzidas, por vezes, pela formação de assentamentos precá-

rios e irregulares sobre as áreas de proteção.

Sobretudo nas periferias, onde a precariedade de infraestrutura é 

pungente, estes espaços dissociam-se da importância da manuten-

ção dos serviços ambientais necessários a dinâmica das cidades e 

da relação de pertencimento com as comunidades a eles agregadas.

Ainda segundo Lenner (1999, apud Sanches, 2011, p. 46) os espaços 

vegetados são serviços ambientais prestados à cidade, garantindo o 

equilíbrio dos sistemas naturais, como por exemplo, estabilização de 

encostas, controle de enchentes, recarga do lençol freático, controle 

da poluição do ar e das águas, melhoria do microclima entre outros. 

E, em termos ecológicos, a vegetação nativa pode promover a ma-

nutenção ou o aumento da biodiversidade e diminuição de riscos de 

espécies em extinção. 

A prática de produzir áreas verdes públicas e reabilitar recursos hídri-

cos tem a capacidade de preencher lacunas de lazer, de recreativida-

de e ainda, estreitar laços de pertencimento entre as comunidades e 

a natureza, além de ampliar as relações harmônicas de modo a pro-

videnciar o bem-estar social e minimizar os passivos eco ambientais.

Todavia, as perspectivas de preservação ambiental no circuito urbano 

têm sucumbido à expectativa de ocupação de espaços livres para 

construção de moradias para populações de baixa renda, ainda que 

em local inadequado para o uso, e à rejeição dos mesmos como ele-

mentos qualificativos do ambiente urbano.

Assim, fica subjacente a transformação da paisagem natural à outra 

considerada “terra de ninguém”, onde se processam vetores de ma-

zelas urbanas, tais como depósitos de lixo, pontos de proliferação de 

agentes perniciosos, alagamentos, enchentes, desmoronamentos, 

entre outros.

Atrelada a esta rejeição ainda há que se ponderar a identificação des-

tas áreas como zonas vulneráveis a violência urbana e disseminado-

ras do sentimento de insegurança persistente.

Não obstante, não só as populações de baixa renda interferem no 

processo de degradação dos serviços ambientais das cidades, mas 

também o capital imobiliário que avança na contramão da preserva-

ção destas áreas pressionando e encurralando cada vez mais estes 

ambientes.

Para muitas cidades de países em desenvolvimento como o Brasil, o 

problema atual das áreas degradadas é acentuado por um quadro de 

fragilidade socioeconômica, de forte especulação imobiliária asso-

ciada a uma atuação pouco efetiva do poder público junto ao planeja-

mento urbano e as políticas fundiárias mais democráticas. (Sanches, 

2011, p.27). 

Na prática, o que se percebe é a ausência de protagonismo do poder 

público em detrimento do setor privado e o caráter pontual e pouco 

transformador das intervenções urbanas que apenas visam reafirmar 

a supervalorização de áreas já valorizadas acarretando sérios proble-

mas de segregação e gentrificação das populações. 

De modo geral as estratégias atuais de urbanização alinham-se de 

forma a suprimir a atuação da gestão pública, calar os reais interes-

ses da sociedade e corroborar conveniências ao mercado imobiliário. 

Inserido no cenário das grandes cidades e metrópoles brasileiras, 

o Município de Fortaleza experimenta, sobretudo nas zona oeste da 
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O urbanismo orientado 
ecologicamente considera 
a cidade na totalidade de 
suas relações de atuação, 
dependências externas e 
ações recíprocas. 
A totalidade dos fatores 
“naturais”, das influências 
antrópicas e mudanças são 
objeto dessa sistemática 
forma de consideração. 

GROHÉ (1988) 

capital, intensos conflitos sociais e marginalização das populações 

menos favorecidas.

Entretanto, estratégias de transformação de áreas degradadas em 

novas áreas verdes seguem latentes as periferias e restritas as áreas 

já dotadas de ampla infraestrutura. 

Desta forma prevalece a contribuição diminuta do capital imobiliá-

rio e o projeto urbano limitado às ações emergenciais, sejam elas de 

remoção de construções irregulares em áreas de risco ambiental-

mente frágeis ou de desobstrução de marginais com intervenções de 

cunho quase exclusivamente viário e sem critérios de manutenção e 

regeneração ambiental, que colaboram por intensificar o estigma dos 

recursos hídricos de Fortaleza, de representarem elementos prejudi-

ciais e perniciosos a vida urbana.

Neste sentido, a reflexão volta-se para questões que envolvam inicia-

tivas de integração e adequabilidade destes espaços com a cidade e 

a expectativa de mudança para população residente, de forma a dis-

cutir a transformação de vazios urbanos ambientalmente frágeis em 

espaços de impacto social positivo para as  comunidades atingidas 

e não apenas um mero mecanismo de remoção de assentamentos 

em áreas de risco.

Muito além de uma abordagem em torno do verde da cidade, é preci-

so destacar as novas estratégias de urbanização adequadas às prá-

ticas de desenvolvimento social e sustentável que fomentam a “nova 

economia” do século XXI.

Para pensar o conceito de cidades sustentáveis é preciso uma estra-

tégia global, que envolva o estabelecimento de uma visão sistêmica, 

de um novo padrão de relação social corporativa, além de novos indi-

cadores que retratem o progresso humano na atualidade.  

Portanto, é através do desenvolvimento urbano sustentável que o 

desafio de redesenhar a cidade existente de modo inteligente se im-

põe, com novos conceitos e significados, traduzidos em estratégias 

transversais como o planejamento estratégico, a convivência cidadã, 

a transparência, o espaço público qualificado, a inclusão social e a 

mobilidade urbana.
  

Figura 01: Empreendimento Shopping RioMar Kennedy.
Fonte: http://www.jcpm.com.br/

O  PRODUTO IMOBILIÁRIO

Dentre os elementos que estimulam a discussão da relação entre os 

espaços públicos e privados, os vazios urbanos apontam para a ne-

cessidade de análise dos atuais processos de composição da estru-

tura urbana.

Tema recente, remete ao desfecho da expressiva desindustrialização 

que assolou os países mais desenvolvidos na década de 1970, quan-

do a crise mundial do capitalismo ocasionou a ruína de grandes com-

plexos econômicos gerando, além de passivos sociais devastadores 

à população, a formação de vazios urbanos.

No contexto das recentes transformações ocorridas na forma urbana 

de Fortaleza, as áreas degradadas abordadas neste tópico compre-

endem aos espaços vazios, abandonados e subutilizados que perde-

ram sua função qualitativa do ponto de vista econômico, ambiental 

ou social. (SANCHES, 2011).

Em 1973, com a instituição das regiões metropolitanas no Brasil, em-

bora Fortaleza ainda não despontasse como metrópole, fez parte do 

novo processo de planejamento urbano nacional. 

Neste sentido o reconhecimento dos conflitos de uso por conta da 

poluição industrial na cidade, associado à criação de novas zonas in-



4746

dustriais no interior do estado e na Região Metropolitana de Fortaleza 

(RMF), corroborou o esvaziamento e a obsolescência das áreas indus-

triais  já iniciado na década de 1960 na capital.

Ao Distrito Industrial de Maracanaú coube a transferência de um 

grande número de indústrias, tornando-se posteriormente o prin-

cipal polo industrial de Fortaleza. Deste modo,  percebe-se que a 

cidade e as áreas degradadas relacionam-se intimamente desde o 

processo de desconcentração industrial.

Como resultado, o fenômeno da desindustrialização, produziu na 

cidade inúmeros terrenos abandonados, com galpões e ruínas de 

edifícios que contribuíram para o acirramento de conflitos sociais e 

marginalização das populações desfavorecidas. No mesmo caminho, 

ramais, áreas férreas e portuárias tornaram-se subutilizadas.

Por muitos anos configurou-se a inércia do poder público em intervir 

nestes espaços. Contudo, atualmente, Fortaleza tem trabalhado no 

sentido de conduzir estratégias de reversão para uso e requalificação 

destas áreas utilizando-se dos instrumentos de indução do desenvol-

vimento urbano como mecanismo de promoção deste processo.

A discussão posiciona-se especificamente sobre operações consor-

ciadas como instrumento viável à transformação de setores da cida-

de, através de projetos urbanos em parceria com proprietários, poder 

público e investidores privados com compartilhamento dos ônus. 

Entretanto, apesar das operações urbanas consorciadas em Forta-

leza se apresentarem como instrumento mitigador da política de ex-

pansão urbana, é preciso considerar que estas intervenções tratam 

de áreas em processo valorização imobiliária progressiva e profunda 

precariedade habitacional e ambiental.

Assim, as ações deveriam contemplar atividades de cunho socioeco-

nômico associadas à habitação, emprego e renda, bem como, salva-

guarda e recuperação de ativos ambientais.

Não obstante, registra-se a dominância da especulação imobiliária 

e a construção de espaços segregados pela valorização do solo e a 

introspecção de usos no espaço do lote privado. Assim, no lugar onde 

se configuravam enormes barreiras inibidoras da fruição do traçado 

urbano se reconfiguram barreiras novas e ainda mais segregadoras. 

(CAVALCANTI,2016)

Neste momento, denota-se o caráter seletivo dos novos usos e aces-

sos em relação aos lotes, a desconformação de atividades associa-

das e articuladas ao contexto preexistente, além da reconfiguração 

do preço do solo que em um panorama futuro pode inviabilizar o 

acesso à terra. (CAVALCANTI,2016)

De fato, perde-se a oportunidade de dar novos usos a esses vazios 

urbanos e reconciliá-los com a cidade, por não fazer valer o cumpri-

mento da função social da propriedade, nem se questionar a supre-

macia da participação dos setores privados em detrimento do anti-

-protagonismo da gestão pública. 

Outro fator importante a se considerar é que mesmo as operações 

urbanas consorciadas estando regulamentadas pelo Plano Diretor 

Participativo do Município de Fortaleza,  este estabelece de forma ge-

nérica os critérios e parâmetros de seleção das áreas prioritárias de 

intervenção na cidade. 

Deste modo acentuam-se as escolhas arbitrárias dos locais, basea-

das nas estratégias de mercado respaldadas na oportunidade de in-

vestir em grandes áreas de preços bastante acessíveis e expectativa 

de bons lucros.

A esta estratégia também estão associadas as possibilidades expan-

dir os empreendimentos dada a valorização que estes produtos pro-

metem ao entorno.

Diante do exposto, dois objetos recentes podem ilustrar este cená-

rio. Tratam-se dos novos empreendimentos comerciais inseridos nos 

bairros do Papicu e Presidente Kennedy, por um mesmo promotor pri-

vado, o grupo JCPM. O primeiro fruto de uma operação urbana con-

sorciada e o segundo de uma outorga onerosa do direito de construir.

Com características semelhantes, os programas contemplam a in-

trodução de dois centros comerciais associados a torres residenciais 
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Figura 02: Enfoque na dimensão da área de intervenção para realização do 
empreendimento empresarial Shopping RioMar Papicu.
Fonte: SkyscraperCity

Figura 03: Empreendimento empresarial Shopping RioMar Papicu.
Fonte: SkyscraperCity

Figura 04: Antiga Fábrica de Bebidas Brahma  no Bairro Papicu.
Fonte: Fortaleza Nobre

Figura 05: Implosão da Antiga Fábrica de Bebidas Brahma  no Bairro Papicu.
Fonte: You tube

e empresariais em áreas de expansão urbana e valorização imobiliá-

ria recente.

Localizados em zonas de ocupação prioritária, estes bairros 

representam espaços de estratificação social distintos, porém 

ambos dotados de áreas de precariedade habitacional e fragilidade 

ambiental.

No caso do Papicu,  consolida-se o uso residencial de médio e alto 

padrão associado ao desenvolvimento imobiliário da região, bem 

como, a inserção de grandes equipamentos conforme já mencionado. 

Entretanto, neste bairro, também há uma forte concentração de áreas 

de pobreza, com existência de favelas e ocupações impactando sobre 

áreas de preservação ambiental.

Deste modo, a realização de uma operação urbana consorciada  no 

bairro surge como expectativa social de requalificação urbana atra-

vés da recuperação de ativos ambientais e ações de caráter socioe-

conômico que contemplem moradia e emprego.

Em se tratando da Operação Consorciada da Lagoa do Papicu,  o pro-

cesso iniciou-se com a aquisição do terreno vazio da antiga Fábrica 

de Bebidas Brahma, desativada a mais de vinte anos, e culminou no  

reparcelamento da área que passou a abrigar um shopping center e 

um complexo de torres residenciais e empresariais de alto padrão. 
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O bairro do Papicu vive um 
momento de progressiva 
valorização imobiliária 
associada a novos padrões 
de uso residencial de média 
e alta renda, bem como 
ao contexto de inserção 
de grandes equipamentos 
como o Shopping RioMar 
Papicu.  

Figura 06: Enfoque no conjunto empresarial Shopping RioMar Papicu  associado a 
empreendimentos residenciais de alto padrão.
Fonte: http://www.jcpm.com.br/

Neste sentido, para a consecução do empreendimento, coube a Pre-

feitura Municipal a alteração dos parâmetros e índices urbanísticos e 

ao investidor as seguintes contraprestações: utilização preferencial-

mente de mão de obra local em todas as etapas de construção do 

equipamento, criação de programa socioeducativo de capacitação 

profissional, instalação de instituto de assistência social do grupo, 

promoção do aparelhamento viário de acesso, construção de 75 uni-

dades de habitação de interesse social e a  manutenção da Lagoa do 

Papicu por 10 anos.

Entretanto, registra-se o caráter discreto e pouco transformador das 

contraprestações, ressaltando-se a tendência quase exclusivamente 

viária das intervenções.

Quanto aos produtos imobiliários  propostos - shopping e condomí-

nios, destaca-se a reconfiguração do vazio urbano, como espaço pri-

vado, seletivo e segregador, ainda mais limitado ao perímetro próprio 

dos lotes. 

 

No bairro Presidente Kennedy a situação não é diferente. Apesar do 

padrão residencial conformado em médias e baixas rendas, e das 

numerosas áreas de favelas próximas, o fenômeno do desenvolvi-

mento imobiliário, experimentado por diversas áreas da cidade, tam-

bém impactou nesta região; sobretudo com a progressiva valoriza-

ção dos bairros do entorno, dada a proximidade do eixo comercial e de 

serviços da Av. Bezerra de Menezes, a boa oferta viária e de transporte 

público, além da inserção de equipamentos importantes que aten-

dem aos anseios das novas classes em ascensão.

 

Em se tratando de zonas de ocupação prioritária,  essa valorização 

ratifica  o propósito de intensificação dos usos do solo urbano. Con-

tudo, em contrapartida  se processam os impactos das novas cons-

truções de médio e alto valor sobre áreas de pobreza e  preservação 

ambiental.

Diante do exposto, vale destacar que o processo de Outorga Onerosa 

RioMar Kennedy conteve-se apenas a contraprestação de benefícios 

viários, com melhoria de acessos locais e ao novo empreendimento 

através do alargamento de vias importantes, porém restritas ao seu 

entorno. 

 

Em se tratando de assentamentos precários e de áreas de preserva-

ção permanente próximas, como a Lagoa do Urubu e o Parque Urbano 

Linear Rachel de Queiroz, desprezou a possibilidade de contrapresta-

ção social e ambiental,  contendo-se apenas ao tratamento paisagís-

tico de canteiros viários estritamente relacionados com o lote. 

 

Fundamentou-se ainda, no discurso básico da geração de empregos 

em áreas carentes de grandes investimentos privados, sem ponderar 

que a oferta de novas oportunidades de trabalho está intrinsecamen-

te relacionada a viabilização deste negócio.

 

Isto posto, a colocação dos problemas identificados não inviabiliza a 

adoção de investimentos privados e nem a utilização dos instrumentos 

de operações urbanas consorciadas e outorgas onerosas como meios 

para requalificação de determinados espaços urbanos. 

 

Contudo, afirma a real necessidade de ações mais criteriosas na 

gestão  dessas operações de modo a contemplar maior controle so-

cial pelo Poder Público, conter abusos do capital privado e promover 

transformações urbanísticas estruturais que visem, sobretudo, me-

lhorias sociais e valorização ambiental.
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Figura 07: Mancha verde à esquerda - Parque Urbano Linear Rachel de Queiroz.
Enfoque na dimensão do empreendimento e não rebatimento positivo em área de 
preservação ambiental próxima.  
Fonte: Acervo da autora.

Figura 08:  Vista aérea sobre o Shopping RioMar Kennedy. Da esquerda para a direita, 
destaque para  o padrão conformado, novo padrão e manutenção de vazio como 
estratégia de valorização imobiliária.
Fonte: O Estado Ce.

Tabela 03. Síntese das Operações Urbanas Consorciadas  em aprovadas Fortaleza.
Fonte:  Legislação Municipal de criação  das OUC’s para Fortaleza.

Elaborada pela autora 

*Atualmente, Fortaleza destaca-se como a cidade com mais operações urbanas 
consorciadas em andamento no Brasil.

   Foz do 

Riacho Maceió

Dunas do Cocó

Jockey Clube

Sítio Tunga

Lagoa do Papicu

Osório de Paiva 

Lagoa 

da Sapiranga

Nº 8.503

26/12/2000

Nº 8.915

23/12/2004

Nº9.333/2007

28/12/2007

Nº9.778/2011

24/05/2011

Nº 9.857/2011

22/05/2011

Nº10.403/2015

13/10/2015

Nº10.404/2015

13/10/2015

Mucuripe

 (SER II)

Manoel Dias Branco

 e Cocó (SER II)

Jóquei Clube 

(SER III)

Luciano Cavalcante

 (SER II)

Papicu 

(SER II)

Canindezinho 

e Siqueira (SER V)

José de Alencar 

(SER IV)

Bairros / RegionaisLei Status

Em andamento

   Paralisada 

Finalizada

Em andamento

Finalizada

Em andamento

Paralisada

Operação Urbana 
Consorciada 

Zoneamento 
Ambiental

ZPA 1 e ZRA

ZPA1 e ZIA

_

ZPA 1

ZPA 1, ZRA e ZIA

ZPA 1 e ZRA

ZPA 1, ZRA e ZIA

Iniciativa

Privada

   Privada

Pública

Privada

Privada

Privada

Privada

TABELA 03. Síntese das OUC’S de Fortaleza 
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CONTRIBUIÇÃO DIMINUTA

Inserido no cenário das grandes cidades e metrópoles brasileiras, o 

Município de Fortaleza experimenta, sobretudo nas zonas sul e oeste 

da capital, intensos conflitos sociais e marginalização das popula-

ções menos favorecidas.

Ainda assim, estratégias de transformação de áreas degradadas em 

novas áreas verdes seguem latentes às periferias, e restritas às áreas 

já dotadas de ampla infraestrutura como no caso do Parque Otacílio-

Teixeira Lima Neto - Parque Bisão, localizado na Foz do Riacho Maceió.

Inserida na zona de orla, trata-se de uma área de grande valorização  

imobiliária e alto potencial turístico e econômico. Seu contexto está 

associado ao movimento das Operações Urbanas Consorciadas do 

Município de Fortaleza, sob ação de iniciativa dos setor privado, sobre 

terreno localizado, parcialmente, em área de  preservação permanen-

te ( ZPA 1 e ZRA, segundo PDPFOR), e ocupado por resistentes comu-

nidades em situação de risco.

 

Em virtude da inexequibilidade construtiva do terreno em sua totali-

dade, por tratar-se da área de proteção ambiental da Foz do Riacho 

Maceió, a solicitação da operação previu a doação de grande porção 

desta terra à Prefeitura, através da construção e manutenção de um 

parque público urbano pelos investidores.

  

Neste sentido, a contraprestação do poder público, suscitaria a 

alteração dos parâmetros urbanísticos da região com a reserva do 

direito do investidor em aumentar o potencial construtivo da área 

residual.

Para o Parque couberam estratégias como a remoção e reassenta-

mento de comunidades ribeirinhas, desobstrução e limpeza do ria-

cho, criação de espaços livres de lazer, projeto paisagístico, mobiliário 

urbano e criação de via paisagística de contorno.

 

Apesar do resultado positivo, é necessário considerar que as ações 

não primaram pela eficaz requalificação do Riacho Maceió. Tratando 

somente do contexto superficial de sua foz e negligenciando o ex-

tremo estado de degradação do corpo hídrico desde a sua nascente.

Neste sentido, destaca-se ainda a perda da oportunidade em ope-

racionalizar um planejamento integrado para a cidade quando se 

dispõem de duas Operações Urbanas Consorciadas em um mesmo 

contexto ambiental de atuação, em dois extremos: a OUC Lagoa do 

Papicu, portanto nascente do Riacho Maceió e a OUC da Foz do Ria-

cho Maceió que apesar de apresentarem objetos e tempos distintos 

poderiam ter alinhado seus caminhos ao mesmo quinhão - a Requa-

lificação Urbana do Riacho Maceió.

Figura 09: Vista aérea do Parque do Riacho Maceió.
À direita, terreno com novo potencial construtivo.

Fonte: Terra Brasilis 

Assim, evidencia-se a renúncia da resolução de conflitos tão urgen-

tes, em uma abordagem ampla, como: a degradação da paisagem 

urbana e o déficit habitacional existente em troca da ação pontual, 

factível, cênica e de visibilidade política.

Isto posto, o desequilíbrio dos investimentos propostos comprova o 

não cumprimento da supremacia do interesse público em detrimento 

do privado. Neste caso, a aplicação da ordem de 7 milhões de reais, 

para implantação do Parque da Foz, representa um valor irrelevante 
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diante da projeção de lucros do futuro que empreendimento privado 

proposto pelo investidor prospecta. 

Em processo de análise junto à Secretaria Municipal de Urbanismo e 

Meio ambiente - SEUMA, tal empreendimento, consiste no  projeto de 

um edifício residencial de alto padrão e 52 andares. Apesar do porte,  

o edifício contará apenas com 52 apartamentos, sendo um por andar, 

cada um deles com 604 m² de área a um custo inicial entre  R$ 5,9 

milhões e R$ 7,5 milhões, aporte  nada isonômico se comparado a 

contraprestação reservada à cidade.

OUC 
FOZ DO RIACHO MACEIÓ

OUC 
LAGOA DO PAPICU

 Mapa 08. Operações Urbanas Consorciadas |
 Hipótese de Planejamento Integrado
 Fonte: Lei  8.503/2000 e  Lei 9.857/2011
 Elaborado pela autora.

0            2.5            5                            10 km

Figura 10: Parque Otacílio Teixeira Lima Neto (O Bisão).
Fonte: Diário do Nordeste.

Figura 11: Riacho Maceió.
Fonte: Panorâmio



5958

Diante do exposto, fica claro que a ausência de senso de coletivida-

de é a reponsável pela péssima qualidade ambiental urbana dos es-

paços valorizados de Fortaleza. Se voltarmos os olhares para a zona 

leste, mas precisamente para zona de orla leste, perceberemos  a 

produção unânime do mesmo produto imobiliário, não em tipologia 

tão especial quanto este, mas em edifícios voltados para uma classe 

de renda alta, que, por isso mesmo, permanecem vazios por longos 

períodos de tempo. Este é o legado da civilidade que objeta o direito 

de propriedade mas negligência a supremacia do interesse publico 

em detrimento do privado.

A imagem abaixo representa um retrato da atuação do capital imobi-

liário, frente aos recusos ambientais, nos processos de planejamento 

da cidade.

Figura 12: Projeto de Edifício Multifamiliar da Construtora da Colmeia. 
Fonte: Diário do Nordeste.

Figura 13: Localização das 
OUC frente ao zoneamento 
ambiental do município.
Fonte: SEUMA, 2015/
PDP, 2009; leis de criação 
das Operações Urbanas. 
Elaboração: LEHAB/Holan-
da, 2016. Mapa elaborado 
a partir do zoneamento do 
Plano Diretor Participativo 
(Lei Nº 62 de 2009), segun-
do base de dados disponi-
bilizada pela Secretaria de 
Urbanismo e Meio Ambiente, 
SEUMA, em 2015.

A requalificação da  
Aguanambi não inclui a 
ressurreição do riacho. 

Não  há em nenhuma placa 
da obra, nem na maquete 

eletrônica qualquer aceno. 
Ele seguirá quase morto 

e mais concretado do que 
antes. Parece que nunca 

existiu para a Cidade, 
para a prefeitura, para os 

engenheiros e arquitetos...

Demitri Túlio
Colunista do jornal O Povo

Figura 14: Obras de construção do novo corredor expresso de ônibus da Avenida 
Aguanambi sobre Riacho de mesmo nome.

Fonte: Prefeitura Fortaleza.

A URBANIZAÇÃO E OS RECURSOS HÍDRICOS

Apesar dos avanços para o desenvolvimento do transporte público 

e alternativo na cidade de Fortaleza, o processo de construção da 

mobilidade urbana ainda não trabalha integrado ao sistema de infra-

estrutura verde da cidade.

Assim, na contramão da evolução urbana mundial, a cidade tem se 

decido pela transformação urbana retrógrada e negligente que des-

considera a conformação natural dos recursos ambientais, ainda 

existentes, em detrimento da composição de uma nova infraestrutu-

ra de malha viária.

  

Neste sentido, sob o contexto do mito do desenvolvimento econômico 

da metrópole a qualquer custo, a cidade tem se posicionado sobre os 

rios, mangues, dunas, lagoas e mar, de forma a pressionar negativa-

mente estes espaços. Essa condição reflete diretamente no conjunto 

de pressões urbanas que desencadeiam inúmeras consequências 

para a cidade. 

Em se tratando de casos específicos, destacam-se as obras de re-

qualificação da mobilidade urbana das Avenidas Bezerra de Menezes 

e Aguanambi.
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De modo semelhante, os dois projetos contemplam a construção de 

corredores expressos de ônibus, em avenidas de grande tráfego na 

capital, com o objetivo de beneficiar os usuários do transporte público 

coletivo.

Contudo, as estratégias também conduzem a canalização e subter-

ramento de riachos existentes, sem considerar seus potenciais am-

bientais e a suas relações com a cidade.

Não obstante, dada a condição de degradação destes recursos hídri-

cos, e sua representatividade enquanto ameaça a saúde pública dos 

cidadãos, a estratégia de esconder esses espaços segue apoiada na 

aprovação de uma nova paisagem, mais moderna e “higiênica”, pela 

sociedade.

Figuras 15|16|17. Av. Bezerra de Menezes:  
Obras do Canal| Corredor Expresso de Ônibus|Estação de Passageiros.
Fonte: Prefeitura Municipal de Fortaleza.

Figura 18:  Acúmulo de lixo na nova galeria de drenagem do Riacho Aguanambi.
Fonte: Diário do Nordeste.

Figuras 19. Vista aérea | Transbordamento do Riacho Aguanambi em decorrência 
de fortes chuvas e  bastante lixo acumulado.

Fonte: Diário do Nordeste.

Figuras 20: Vista frontal | Transbordamento do Riacho Aguanambi.
Fonte: CNEWS.

Figuras 21: Acidente na Av. Aguanambi em decorrência das inundações.
Fonte: CNEWS.
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Figura 22: Nova galeria de drenagem do Riacho Aguanambi.
Fonte: Construção e mercado.

Figura 23: Alça do Novo Corredor Expresso de Ônibus BR-116 | Av. Aguanambi.
Fonte: Divulgação/Prefeitura de Fortaleza.
.

Área mínima de preservação 
permanente

Largura do curso d’agua

30 m

50 m

100 m

200 m

500 m      

menos de 10 m de largura

10 a 50 m de largura

50 a 200 m de largura

200 a 600 m de largura

superior a 500 m de largura  

Tabela 04. Delimitação das APP’s Urbanas, segundo Código Florestal | Rios. 
Fonte: LEI Nº 12.651, de 25 de maio 2012. 

Elaborado pela autora.

TABELA 04. Delimitação das APP’s Urbanas, segundo Código Florestal.

Área mínima de preservação 
permanente

Lagos e lagoas naturais

30 m

     

em zonas urbanas  

Tabela 05. Delimitação das APP’s Urbanas, segundo Código Florestal | Lagoas. 
Fonte: LEI Nº 12.651, de 25 de maio 2012. 

Elaborado pela autora.

TABELA 05. Delimitação das APP’s Urbanas, segundo Código Florestal.

Área mínima de preservação 
permanente

Nascentes e olhos d’agua
 perenes

50 m

     

no raio mínimo

Tabela 06. Delimitação das APP’s Urbanas, segundo Código Florestal | Nascentes. 
Fonte: LEI Nº 12.651, de 25 de maio 2012. 

Elaborado pela autora.

TABELA 06. Delimitação das APP’s Urbanas, segundo Código Florestal.

*As áreas mínimas de preservação mencionadas acima correspondem as faixas de 
borda das calha de leito regular de rios, riachos e córregos, bem como, as áreas de 
entorno de lagos e lagoas, nascentes e olhos d’agua respectivamente.

Notas de fim: 

Legislação Pertinente
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04 - APROXIMAÇÃO 

O PARQUE 
Regulamentado a partir do Decreto Municipal 13.292, de 14 de 

janeiro de 2014, O Parque Linear Urbano Rachel de Queiroz é 

o resultado de um longo movimento de luta dos moradores 

da zona oeste, bem como organozações sociais - Organizaçã 

dos Moradores do Bairro Ellery, Organização Social Frei Tito de 

Alencar, Movimento Pró-Parque Rachel de Queiroz - de For-

taleza, pela manutenção de áreas ambientais relevantes, a 

partir de políticas de conservação de reservas naturais, re-

cuperação de recursos hídricos, bem como da criação de um 

sistema de espaços livres para as comunidades associadas.

Constitui um equipamento complexo, com aproximadamen-

te  120 hectares (ha) de área livre e 10 quilômetros (Km)  de 

extensão, formado por fragmentos de áreas verdes residuais 

conectados pelos Riachos Alagadiço e Cachoeirinha, portanto 

totalmente inserido na Bacia do Rio Maranguapinho.

Diante de sua grande extensão, o Parque relaciona-se direta-

mente com oito bairros da zona oeste: Monte Castelo, Alaga-

diço/São Gerardo, Presidente Kennedy, Pici, Antônio Bezerra, 

Dom Lustosa, Henrique Jorge e Autran Nunes, inserindo-se 

assim nas Secretarias Executivas Regionais I e III.

Suas áreas são entrecortadas pela malha viária com destque 

para os eixos longitudinais das Avenidas Bezerra de Menezes/ 

Mister Hull e Perimetral.

Indiretamente, relaciona-se a outros seis bairros: Vila Ellery, 

Parquelândia, Amadeu Furtado, Bela Vista, Padre Andrade e 

Genibaú, totalizando uma área de influência que impacta so-

bre 14 bairros e extensas áreas institucionais, como o Parque 

de Exposições da Secretaria do Desenvolvimento Agrário do 

Estado -SDA e o o Campus da Universidade Federal do Ceará.

Em fase de execução, o  projeto do Parque visa a criação e a consoli-

dação de uma rede de espaços públicos e áreas verdes que consigam 

acolher qualitativamente as populações do entorno, fortalecendo as 

características naturais das áreas através da recuperação, conser-

vação e proteção do conjunto de ecossistemas ambientais urbanos 

existentes. Mapa 9: Localização do Parque e divisão dos trechos por área de intervenção.
Fonte: Decreto Municipal Nº13.764 de   08 de março de 2016

Elaborado pela Autora
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0            2.5            5                            10 km

Poligonal de delimitação do Parque 

Bairros diretos

Bairros indiretos

Recursos hídricos

   PARQUE  RACHEL DE QUEIROZ

 Mapa 10. Localização do Parque na cidade.
 Fonte: SEFIN|PMF 2015
 Elaborado pela autora.

0            2.5            5                         10 km

Bacia do Rio Maranguapinho

Subbacia C3

Bacia do Rio Cocó

Bacia do Rio Pacoti

Bacia da Vertente Marítima

Recursos hídricos

  BACIAS HIDROGRÁFICAS

 Mapa 11. Localização do Parque na bacia hidrográfica.
 Fonte: SEFIN|PMF 2015
 Elaborado pela autora.

C3

Mapa 9 Contexto de influência
 direto e indireto

Fonte: Minuta LUOS - 2015.
Elaborado pela autora.

2.5 0 2.5 5 7.5 10 km

POLIGONAL DE DELIMITAÇÃO
BAIRROS DIRETOS 
BAIRROS INDIRETOS
RECURSOS HÍDRICOS

1:200.000

Figura 24: Parque Rachel de Queiroz | Trecho - 04 | Bosque do Bem.
Fonte: Acervo da Autora

Figura 25: Parque Rachel de Queiroz | Trecho - 04 | Bosque do Bem.
Área urbanizada - Enfoque nos novos empreendimentos.

Fonte: Jornal O Povo
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Figura 26: Vista área urbanização Parque Rachel de Queiroz | Trecho - 04.
Fonte: Divulgação/Prefeitura de Fortaleza 

* Urbanização de trecho do Parque Rachel de Queiroz realizada através de parceria 
entre a Prefeitura com a Construtora C. Rolim Engenharia, por meio do Programa 
Adoção de Praças e Áreas Verdes, da Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio 
Ambiente (SEUMA).

Figura 27: Vista aérea urbanização Parque Rachel de Queiroz   | Trecho - 03.
Açude Alagadiço/ São Gerardo
Fonte: Divulgação / Prefeitura de Fortaleza

Busca ainda, a requalificação de espaços públicos degradados, a 

criação de conexão entre os espaços verdes fragmentados e o favo-

recimento da mobilidade urbana.

Está dividido em 19 segmentos para implantação, contudo, em  mais 

de três anos de existência, apenas dois trechos foram executados: o 

Bosque do Bem , localizado entre as ruas Olavo Bilac e Dr. Hélio Viana 

campus da SDA, no bairro São Gerardo, através de parceria público 

privada entre a Prefeitura de Fortaleza e a Construtora C. Rolim En-

genharia, por meio do Programa Adoção de Praças e Áreas Verdes, da 

Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente (SEUMA); e a área 

do Açude do Alagadiço e do Polo de Lazer da Sargento Hermínio com 

recursos públicos. 

LOCALIZAÇÃO E INSERÇÃO URBANA
O Parque está totalmente inserido na zona oeste da cidade, transi-

tando por duas macrozonas de ocupação urbana: Zona de Ocupação 

Preferencial 1 - ZOP 1 e Zona de Requalificação Urbana 1 - ZRU 1.

A primeira caracteriza-se pela disponibilidade de infraestrutura e ser-

viços urbanos e pela presença de imóveis não utilizados e subutiliza-

dos destinados à intensificação e dinamização do uso e ocupação do 

solo, fato que corrobora o recente e progressivo processo de aden-

samento e valorização imobiliária  da região, sobretudo nos bairros: 

Parquelândia, Pici e Alagadiço/São Gerardo.

 

Neste sentido, este processo tem acarretado na redução das áreas 

livres e na fragmentação dos espaços verdes não urbanizados, cada 

vez mais pressionados pelo capital imobiliário.

 

Do ponto de vista da mobilidade urbana, a maior concentração de 

fluxos está associada a Av. Bezerra de Menezes - principal canal entre 

a cidade e a zona oeste - que apresenta boa infraestrutura e oferta 

de transporte público, sobretudo em se tratando do Corredor Expres-

so de Transporte - BRT  e das estratégias de composição de  novas 

malhas cicloviárias.

 

A segunda macrozona, ZRU 1, caracteriza-se pela insuficiência ou 

precariedade da infraestrutura e dos serviços urbanos, principal-

mente de serviço ambiental, carência de equipamentos e espaços 

públicos, pela presença de imóveis não utilizados e subutilizados e in-

cidência de núcleos habitacionais de interesse social precários. Des-

tina-se ainda, a requalificação urbanística e ambiental, à adequação 

das condições de habitabilidade, acessibilidade e mobilidade e à in-
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tensificação e dinamização do uso do solo dos imóveis não utilizados 

e subutilizados.

 

Neste contexto, destaca-se a grande fragilidade social associada a 

excessiva formação de aglomerados subnormais ao longo das áreas 

de preservação dos recursos hídricos.

O crescente incremento populacional da região suscita demandas por 

mobilidade urbana e qualificação dos espaços públicos e áreas ver-

des de lazer. 

Entretanto, apesar da região ser detentora de áreas verdes livres é 

carente de espaços públicos formais de lazer, sendo o Parque Raquel 

de Queiroz e a Lagoa da Parangaba as únicas expressões de infraes-

trutura verde oficialmente regulamentadas.

A grande maioria dos espaços livres existentes não possuem infraes-

trutura adequada, alguns chegando ao ponto de não ter função de-

finida. Por vezes a rejeição aos espaços degradados está também 

associada ao reconhecimento destas áreas como zonas vulneráveis 

a violência urbana e disseminadoras do sentimento de insegurança 

persistente.

 

Do ponto de vista ambiental,  o Parque acolhe uma macrozona de 

proteção ambiental - Zona de Proteção Ambiental - ZPA 1, reservada 

a faixa de preservação dos permanente dos recursos hídricos, assim, 

faz-se essencial a recuperação dos ecossistemas componentes dos 

Riachos Alagadiço e Cachoeirinha, bem como, dos Açudes João Lo-

pes e Santo Anastácio como forma de manutenção dos mesmos e do 

parque.

Traça um paralelo com as Zonas Especiais de Dinamização Urbanís-

tica e Socioeconômica do Antônio Bezerra - ZEDUS | Corredor Antônio 

Bezerra e  Perimetral - ZEDUS | Corredor Perimetral Oeste. Segundo o 

Plano Diretor - PDPFOR, ZEDUS são porções do território destinados à 

implantação e/ou intensificação de atividades sociais e econômicas, 

com respeito a diversidade local, e visando ao atendimento do princí-

pio da sustentabilidade. 

Apesar das zonas de proteção ambiental e de dinamzação urbanís-

tica não se sobreporem territorialmente, há uma forte tendência de 

pressão da ZEDUS sobre  a ZPA, no sentido de encurralar os recursos 

hídricos com a implantação marginal de novos empreendimentos 

econômicos.

Mapa 12. Localização do Parque | Macrozonas de Inserção
Fonte: Lei Municipal Nº236/2017 - Nova LUOS 

Elaborado pela autora.
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Zona de Requalificação Urbana 1 - ZRU 1

Delimitação do Parque Rachel  de Queiroz

Recursos hídricos

   MACROZONA DE OCUPAÇÃO

Mapa 13. Influência das Zonas Especiais de Dinamização 
Urbanística e Socioeconômicas

Fonte: Lei Municipal Nº236/2017 - Nova LUOS 
Elaborado pela autora.
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Figura 28| 29: ZEIS 1 | Ocupação Planalto do Pici.
A esquerda Rua Entrada da Lua | A direita Areninha do Pic.
Fonte:  Google earth

Ainda que estas zonas prevejam a potencialização de atividades que 

contribuam para a geração de renda, emprego e aumento da qualida-

de de vida das pessoas, prevalecem os desígnos do capital imobiliário 

em prejuízo à conservação ambiental e a transformação social.

Quanto às Zonas Especiais de Interesse Social, o parque se relaciona 

com uma ZEIS 1 - tipo ocupação  e duas ZEIS 2 - tipo conjuntos. 

A ZEIS 1 trata-se da comunidade do Planalto do Pici. Possui 86,5 (ha) 

e localiza-se em terreno de propriedade da União. De acordo com 

o último censo (2010), esta ocupação possui 7.111 domicílios sendo 

grande parte formado por aglomerados subnormais. 

Seu contexto histórico remete a década de 1960, com o surgimen-

to das primeiras ocupações irregulares concomitante a formação de 

bairros próximos através da implantação de loteamentos e conjuntos 

habitacionais. 

Processa-se ainda entre as décadas de 80 e 90, devido à crise habi-

tacional que intensificou as ocupações dos espaços vazios remanes-

centes, destacando-se as áreas da antiga base área militar e resul-

tando no tecido atual.

Atualmente o Pici apresenta-se como um bairro de inúmeras inúme-

ras demandas,  ocupando a centésima posição  de classificação em 

desenvolvimento humano dentre os 119 bairros de Fortaleza.

Já as outras duas zonas especiais mencionadas tratam-se das ZEIS 

de conjunto do São Gerardo e do Monte Castelo que atualmente cons-

tituem áreas urbanizadas e ocupadas por populações de baixa renda 

no entorno dos  açudes Alagadiço e João Lopes.

Mapa 14.Influência das Zonas Especiais de Interesse Social
Fonte: PLHISFOR - 2012

Elaborado pela autora.
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Delimitação do Parque Rachel  de Queiroz

   ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL

 ZEIS 1 - Pici

 ZEIS 2 - São Gerardo

 ZEIS 2 - Monte Castelo

Figura 30: ZEIS 2 | Conjuntos São Gerardo
Rua Odete Pachecho.

Figura 31: ZEIS 2 | Conjuntos Monte Castelo
Confluência das Ruas Dr. Atualpa com Catarina Laboure.

Fonte:  Google earth
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Figura 32: Vista aérea do Parque Rachel de Queiroz   | Trecho - 17 | Ano 2011. 
À esquerda: Sítio Ipanema | Enfoque na área verde em potencial
À direita: Comunidade do Planalto do Pici | Enfoque no potencial de inclusão
socioambiental.
Fonte: Google Earth

Figura 33: Vista aérea Rachel de Queiroz | Trecho - 17 | Ano 2017.
À esquerda: Novo empredimento comercial | Enfoque na Zona de Dinamização 
À direita:  Consolidação da barreira entre a comunidade do Pici e o parque |
Enfoque na perda da oportunidade  de requalificar espaços degradados.
Fonte: Google Eath

Comunidade 
Planalto do Pici

Comunidade 
Planalto do PiciTrecho 17

Trecho 17

Sítio 
Ipanema

Figura 34: Novo empreendimento comercial instalado na  Av. Coronel Matos Dourado. 
Enfoque - ZEDUS Perimetral.

Fonte: Acervo da autora

Figura 35: Relação que se processa entre o empreendimento e o Parque | Trecho 17.
Enfoque Ambiental 

Fonte: Acervo da autora
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Mapa 15. Mapa geral do sistema viário.
Elaborado pela autora.

Eixos rodoviários de integração 

Eixos ferroviários de integração

Eixo cicloviário de integração

Integração via transporte público

 SISTEMA VIÁRIO

AV. SARGENTO HERMÍNIO

Para entender o contexto do parque na cidade, além de posicioná-lo 

segundo o zoneamento municipal faz-se necessário identificar sua 

localização segundo cruzamento com o sistema viário e disposição 

da mobilidade urbana.

Desta forma destacam-se as avenidas Bezerra de Menezes e Perime-

tral como principais eixos de articulação viária. E, o terminal do Antô-

nio Bezerra, BRT -Av. Bezerra de Menezes, além da Linha Oeste do Me-

trofor como os principais modos de integação de transporte público.
BRT
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PROJETOS PROPOSTOS 

Parque Rachel de Queiroz I 

Em 2003, a primeira proposta para composição do Parque Linear Ur-

bano Rachel de Queiroz, de autoria do Professor e Arquiteto José Sa-

les, surgiu da descoberta de grandes reservas de relevante potencial 

ambiental na zona oeste de Fortaleza.

De iniciativa ousada, a ideia propunha a criação de um grande parque 

público municipal que contribuísse para o incremento da qualidade 

de vida do fortalezense a partir da promoção da sua relação com a 

natureza.

 

Neste sentido, foi necessário direcionar um conjunto de estratégias 

que visassem a requalificação e a recuperação dos espaços naturais, 

além de sua aproximação com as comunidades imediatas e usuários 

em potencial.

 

A proposta envolvia a recuperação, a conservação e a proteção de um 

conjunto de ecossistemas ambientais urbanos compostos de várias 

áreas verdes com vegetação de porte, além de recursos hídricos rele-

vantes em terras sem destinação do Poder Público ou ainda em áreas  

“Uma reserva natural 
escondidinha” na 
vizinhança
 dos maiores bairros 
e principais vias da 
Zona Oeste da cidade 
de Fortaleza com 
características ambientais 
relevantes.”

Figura 36: Reserva  ecológica na Zona Oeste de Fortaleza.
Fonte: PPAU |  Projetos e Pesquisas em Arquitetura e Urbanismo

inadequadamente ocupadas. 

Assim, neste microssistema ambiental, destacavam-se os Riachos 

Alagadiço e Cachoeirinha, além dos Açudes Alagadiço/São Gerardo 

e Santo Anastácio, pela vocação ambiental. Isto posto, a criação de 

um parque ambiental teria grande influência na recuperação destes 

ecossistemas.

 

Além do mais, apesar de Fortaleza apresentar ricas reservas naturais, 

não possuía um sistema de espaços livres, sobretudo na zona oeste, 

que oferecesse os benefícios de uma infraestrutura verde urbana.

 

Do ponto de vista urbano a criação do parque representava a expec-

tativa de transformação de áreas subutilizadas em espaços público 

de uso qualificado, além da solvência de grandes passivos sociais 

com a população da Zona Oeste de Fortaleza.

 

As áreas identificadas consistiam em propriedades de diversas ori-

gens: glebas  públicas, espaços livres, ocupações irregulares, terre-

nos privados e outras situações não identificadas naquele momento. 

 

Dado o frágil contexto legal desta situação, por vezes se configura-

vam os usos  inadequados e não autorizados com recorrentes fla-

grantes desrespeito aos espaços públicos e aos limites de proteção 

ambiental.  

 

Neste sentido, para eficácia das estratégias de composição - apre-

sentação da proposta, dimensionamento  das etapas e verificação de 

viabilidade de execução - eram necessários dois requisitos básicos: 

atuação efetiva por parte do Poder Público Municipal, e  vontade polí-

tica de implantar o Parque.

 

Isto posto, a concepção do Parque Rachel de Queiroz   estava dire-

tamente relacionada com a qualificação urbana e ambiental de um 

conjunto de bairros da Zona Oeste de Fortaleza, com massiva densi-

dade populacional.

 

O desenho do Parque relacionava a distribuição de 15 trechos urba-

nos fragmentados ao longo de 21 bairros em uma extensão de apro-
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ximadamente 12,5 quilômetros (km) e 254 hectares de área, como: 

Alagadiço/São Gerardo, Antônio Bezerra, Amadeu Furtado, Álvaro 

Weyne, Autran Nunes, Bela Vista, Carlito Pamplona, Couto Fernandes, 

Dom Lustosa, Genibaú, Henrique Jorge, Jóquei Clube, Monte Castelo, 

Panamericano, Pici, Parque Araxá, Parquelândia, Padre Andrade,  Pre-

sidente Kenneddy, Rodolfo Teófilo, Quintino Cunha e Vila Ellery, e, não 

estabelecia distinção hierárquica entre eles.  

A delimitação do parque ainda primava pela criação um sistema de 

áreas verdes urbanas que integrariam boa parte da cidade através de 

sua conexão com outros espaços públicos potenciais como:

a) Norte: Pólo de Lazer da Zona Oeste;

b) Noroeste: Riacho e Açude Floresta (Lagoa do Urubu);

c) Oeste: Mangue e Estuário do Rio Ceará, Corredor Ecológico do Rio 

Maranguapinho, Lagoa do Genibaú ( hoje, completamente aterrada);

d) Sul: Riacho (canal do bairro Bela Vista) e Lagoa da Parangaba;

e) Lagoa e Riacho do Tauape ( canal do bairro Jardim América).

 

Mapa 16. O Parque e o Sistema de Áreas verdes da Cidade.
Fonte: PPAU |  Projetos e Pesquisas em Arquitetura e Urbanismo
Editado pela autora.
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Mapa 17. Contexto de Influência | 2003.

PARQUE URBANO RACHEL DE QUEIROZ | DELIMITAÇÃO
Fonte:  PPAU |  Projetos e Pesquisas em Arquitetura e Urbanismo

             Elaborado pela autora.

Poligonal de delimitação 2003 (254ha)
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Mapa 18. Delimitação do Parque Rachel de Queiroz | 2003

PARQUE RACHEL DE QUEIROZ | TRECHOS POR ÁREA DE INTERVENÇÃO 
Fonte: PPAU |  Projetos e Pesquisas em Arquitetura e Urbanismo

            Elaborado pela autora
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Outro fator importante, referia-se aos parceiros necessárias à conso-

lidação da ideia, deste modo partia-se da premissa da própria popu-

lação usuária,  dos proprietários de algumas glebas, e das instituições 

existentes nas proximidades como mantenedores do parque.

 

Por fim, tinha como objetivos: 

- A consolidação do Parque através da criação de novas opções de 

lazer, fruição na natureza e ócio, em especial aquelas ligadas ao usu-

fruto do meio natural;

- A ampliação do percentual de áreas verdes e livres de Fortaleza, 

sobretudo nos bairros supracitados, buscando as recomendações da 

Organização Mundial de Saúde; 

- A reintegração dos recursos hídricos  ao espaço urbano com apro-

ximação do convívio social e recuperação ambiental destes ecossis-

temas;

- A incorporação de novas áreas institucionais da cidade ao sistema 

de áreas verdes e espaços públicos municipal.

* Esta proposta não foi executada pela gestão.

Figura 37: Pólo de lazer da Sargento Hermínio|  PRQ - Trecho 01 - Ano 2003.
Fonte: PPAU |  Projetos e Pesquisas em Arquitetura e Urbanismo

Editada pela autora 
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Figura 38: Áreas degradadas pelas ocupações irregulares na  Zona  Oeste de Fortaleza |  PRQ - Trecho 07 - Ano 2003.
Fonte: PPAU |  Projetos e Pesquisas em Arquitetura e Urbanismo
Editada pela autora 

Figura 39: A inadequação de uso x a vocação ambiental das áreas verdes da Zona Oeste de Fortaleza | Trecho 08.
Fonte: PPAU |  Projetos e Pesquisas em Arquitetura e Urbanismo
Editada pela autora 

Figura 40: Encontro entre o Riacho Cachoeirinha e o Rio Maranguapinho |  PRQ - Trecho 13 - Ano 2003. 
Fonte: PPAU |  Projetos e Pesquisas em Arquitetura e Urbanismo

Editada pela autora 

Figura 41: Canal da Lagoa da Parangaba - Bela Vista|  PRQ - Trecho 15 - Ano 2003. 
Fonte: PPAU |  Projetos e Pesquisas em Arquitetura e Urbanismo

Editada pela autora 
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Parque Rachel de Queiroz II

A segunda proposta para implantação do Parque Rachel de Queiroz, 

é um Projeto da Prefeitura Municipal de Fortaleza - PMF, através da 

Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente - SEUMA e está 

contemplado no Plano Fortaleza Cidade Sustentável - FCS.

Segundo memorial descritivo do ARCHITECTUS, escritório responsá-

vel elaboração de tal proposta, trata-se de uma reavaliação da propo-

sição anterior, não executada, em virtude das transformações socio-

espaciais  que ocorreram ao longo dos anos que o Parque não estava 

regulamentado. 

Assim, para atualização da proposta, concebeu-se nova pesquisa de 

diagnóstico e novo projeto de intervenção para a área de preservação, 

este acompanhado de estudos ambientais e plano de recuperação e 

controle ambiental. 

Da mesma maneira, as áreas do Parque no projeto anterior também 

foram modificadas, tendo em vista ao progressivo processo de ocu-

pação que se processou nos espaços livres no período em que não 

estava oficializado. Assim, o projeto parte da redução expressiva das 

áreas anteriormente identificadas (redução de 254ha para 120ha de 

área).

A redução se dá também em número de bairros em sua áreas de in-

fluência e áreas de intervenção, como o canal do Riacho da Lagoa da 

Parangaba na Bela Vista, área de profunda demanda socioambiental, 

agora excluído da projeto. 

Isto posto, o projeto contempla 19 trechos diretamente distribuídos 

em 8 bairros da zona oeste de Fortaleza - Monte Castelo, Alagadiço/

São Gerardo, Presidente Kennedy, Pici, Antônio Bezerra, Dom Lusto-

sa, Henrique Jorge e Autran Nunes. Indiretamente, associa-se ainda 

a mais 6 bairros - Vila Ellery, Parquelândia, Amadeu Furtado, Bela Vis-

ta, Padre Andrade e Genibú - totlizando uma área de influência de 14 

bairros inseridos nas Secretarias Regionais I e III. Neste ponto vale 

destaque a distinção entre as  duas propostas, quando a segunda 

propõem apresenta-se com redução e hierarquização entre os bairros 

de influência.

Mapa 19. Contexto de Influência direto e indireto | 2016.

PARQUE RACHEL DE QUEIROZ | DELIMITAÇÃO
Fonte: Decreto Municipal Nº13.764 de 08 de março de 20016.

            Elaborado pela autora

Poligonal de delimitação 2016 (120ha)
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Mapa 20. Delimitação do Parque Rachel de Queiroz |  2016

PARQUE RACHEL DE QUEIROZ | TRECHOS POR ÁREA DE INTERVENÇÃO 
Fonte: Decreto Municipal Nº13.764 de 08 de março de 20016;

            Elaborado pela autora
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As áreas verdes são entrecortadas por vias importantes, destacando-

-se as Av. Bezerra de Menezes/Mister Hull, Av. Humberto Monte/Parsi-

fal Barroso/Dr. Theberge e Avenidas Coronel Matos Dourado/Coronel 

Carvalho/Perimetral Oeste.

O projeto está organizado em 6 etapas de intervenção dividas com 

base em critérios e possibilidades de implantação e pautadas em 

seis requisitos básicos, como: a criação de conexões entre áreas ver-

des fragmentadas e residuais, o favorecimento da mobilidade urba-

na, a requalificação dos espaços públicos degradados, a contenção 

dos níveis de poluição dos recursos hídricos e início do proceso de 

recuperação ambiental, o fortalecimento das características naturais 

das áreas de projeto e a criação e consolidação de uma rede de espa-

ços públicos  e áreas verdes que consigam acolher qualitativamente 

os moradores e trabalhadores da região. ( ARCHITECTUS,2016, p.8)

Sobre as etapas  de intervenção seguem a seguinte ordem:

Etapa 01:  Trechos 5|6|7 - Bairro Presidente Kennedy.  

Etapa 02:  Trechos 17|18|19 -Bairros Henrique Jorge e Dom Lustosa. 

Etapa 03: Trechos 8|9|10 - Bairros Padre Andrade e Pici.  

Etapa 04: Trechos 11|12|13|14 - Bairros Antônio Bezerra, Autran Nu-

nes e Dom Lustosa.

Etapa 05: Trechos 1|2|3|4 - Bairros Monte Castelo, Alagadiço/São 

Gerardo.

Etapa 06: Trechos 15|16 - Bairro Dom Lustosa.

( ARCHITECTUS,2016, p.9)

Apesar da distribuição, o panorama de execução de apenas 2 (dois) 

dos 19 ( dezenove) trechos ao longo de quase três anos de regula-

mentação - trecho 04 - Bosque do Bem e trecho 03 - Açude Alagadi-

ço e Pólo da Sarento Hermínio - nos permite concluir que as etapas 

não obedecem uma  cronologia significante, mas a capacidade de 

aportar recursos que financiem a proposta.

Em se tratando da finaceirização do projeto, avalia-se a expectativa 

de efetivação do Parque em sua totalidade, em virtude de financia-

mento inédito captado pela Prefeitura  Municipal de Fortaleza, em 

2017, junto ao Banco Internacional para Reconstrução de Desenvol-

vimento - BIRD.  
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Esta estratégia constui uma ação do Plano Fortaleza Cidade Sus-

tentável que representa uma proposta pioneira de financiamento da 

SEUMA para promoção e integração dos ambientes natural construí-

do na cidade de Fortaleza. (SEUMA, 2017)

A implementação do Plano FCS trata-se de um plano estratégico a 

ser operacionalizado em 5 (cinco) anos de gestão o que evidencia o 

príncipio da continuidade dos serviços públicos, por por ultrapassar 

o mandato da gestão vigente e solicitar o compromisso da gestão 

futura para conclusão. 

No plano, dois projetos estruturantes estão contemplados, sendo 

eles:

- Projeto Orla e;

- Parque Rachel de Queiroz. 

O recurso do BIRD trata de US$ 73,3 milhões, porém o investimento 

total do programa é de US$ 146,6 milhões, sendo a outra metade de 

contrapartida do Município. 

Mapa 21. Área de Atuação do Programa Fortaleza Cidade Sustentável
Fonte: SEUMA

Apesar do discurso da SEUMA sobre a melhoria da qualidade de vida 

dos habitantes de Fortaleza, através da revitalização e ampliação de 

áreas verdes no município, as estratégias implementadas não con-

dizem com a promoção da paisagem como infraestrutra verde e por-

tanto, potencializadora destes espaços.

Na observação dos espaços já urbanizados dentro do Parque Raquel 

de Queiroz, ainda que só em 2 trechos, podemos elencar inúmeras 

ações devastadores da paisasem como: impermeabilização das bor-

das do Açude Alagadiço e  por consequência destruição de zonas ri-

párias, canalização de trechos do Riacho Alagadiço para acelerar o 

escoamento superficial das águas, desmatamento de árvores cente-

nárias no Pólo de lazer da Sargento Hermínio, aterros indiscriminados, 

excessos de pavimentação, entre outros.

Figura 42: Açude Alagadiço -  Enfoque na concretagem das margens.
Fonte: Movimento Pró-Parque Rachel de Quieroz
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Figura 43: Açude Alagadiço -  Construção de Barragens de Contenção.  
Fonte: Movimento Pró-Parque Rachel de Quieroz

Figura 44:  Vista panorâmica da barragem de contenção do açude.  
Fonte: Movimento Pró-Parque Rachel de Quieroz

Figura 45: Açude Alagadiço - Aterros.
Fonte: Movimento Pró-Parque Rachel de Quieroz

Figura 46: Desmatemento do Bosque do Pólo de Lazer da Sargento Hermínio
Fonte: Movimento Pró-Parque Rachel de Quieroz

Figura 47: Sufocamento das árevores do Pólo de Lazer da Sargento Hermínio pela pavimentação excessiva.
Fonte: Movimento Pró-Parque Rachel de Quieroz
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Figura 48:  Área verde do Bairro Presidente Kennedy antes da canalização do 
Riacho Alagadiço | Trecho 06.
Fonte: Movimento Pró-Parque Rachel de Queiroz

“A tragédia poderia ser 
ainda  maior, pois o projeto 
original da Prefeitura era 
fazer um canal de concreto 
que, após mobilização dos 
moradores , foi substituído 
por gabião”

Movimento Pró - Parque 
Rachel de Queiroz

Figura 49:  Área verde do Bairro Presidente Kennedy depois da canalização do 
Riacho Alagadiço | Trecho 06.
Fonte: Movimento Pró-Parque Rachel de Queiroz

Figura 50:  Consequências da canalização | Inundação a justante |Trecho 09.
Fonte: Movimento Pró-Parque Rachel de Queiroz

Em  março 2012, por 
ocasião de fortes chuvas 
no período, os tanques 
de pesca das Ciências 
Agrárias  da Universidade 
Federal do Ceará, no 
Campus do Pici, foram 
inundados por enchentes a 
jusante provocados tanto 
por canalizações quanto 
pelo transboradamento do 
Açude Santo Anastácio.

Mapa 22. Poligonais do Parque Rachel de Queiroz

PARQUE RACHEL DE QUEIROZ | POLIGONAIS
Fonte: Decreto Municipal Nº13.764 de 08 de março de 20016;

          PPAU |  Projetos e Pesquisas em Arquitetura e Urbanismo

          Elaborado pela autora

Poligonal 2003 (254 ha)

Poligonal 2016 (120 ha)

Sugestão de ampliação

OCEANO ATLÂNTICO

1:45000

750             0             750          1500m
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“Memória não é algo do passado, é um fenômeno que traz e si um sentimento de 

continuidade e de coerência, seja ele processado individualmente ou em grupo, em 

reconstrução em si  torna-se o fator preponderante, para o entendimento de senti-

mento de identidade.”    

Maria Roseli Sousa Santos

 05 - SOBRE O LUGAR

LOCALIZAÇÃO E  DELIMITAÇÃO DA ÁREA 

A área de análise deste trabalho foi escolhida a partir diversas 

razões, dentre elas: inquietações pessoais quanto a negligência da 

sociedade e do poder público com os recursos ambientais, identidade 

com o local, tratar de área de relevância histórica para a cidade, ser 

objeto de intervenção do Parque Rachel de Queiroz e portanto estar 

contemplada no Plano Fortaleza Cidade Sustentável,mostrando-se 

necessário o entendimento dos processos, da dinâmica local e a 

crítica as propostas existentes.

Trata-se de área oficialmente regulamentada pelo Parque Rachel 

de Queiroz mais hipótese de ampliação do mesmo. Assim o estudo 

contempla quatro trechos, dois deles oficialmente regulamentados e 

outros dois como hipótese de ampliação da poligonal oficial.

A área encontra-se na Regional III de Fortaleza, situada na região 

oeste do município. Insere-se no bairro Henrique Jorge e influência 

diretamente os bairros do Pici, Dom Lustosa, João XXIII e Jóquei Clube. 

Para melhor compreensão espacial, faz-se necessária a identificação 

de alguns pontos de referência próximos ou inseridos no bairro.

 

Ao norte localizam-se o Campus Universitário do Pici e o Centro Social 

Urbano Dr. César Cals.

 

A leste a Casa Rachel de Queiroz e a OUC Hospital da Mulher| North 

Shopping Jóquei.

 

Ao Sul a Faculdade Integrada da Grande Fortaleza.

  

E, por fim, o Riacho Cachoeirinha, principal objeto de estudo desse 

trabalho, intercepta toda a poligonal de norte a sul.

Figura 51:  Igreja Matriz do bairro.
Fonte: Acervo da autora.
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 Mapa 23. Localização da área de estudo conforme bacias hidrográficas.
 Fonte: SEFIN|PMF 2015.
 Elaborado pela autora.
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 Mapa 24. Localização da área de estudo conforme divisão político-administrativa.
 Fonte: SEFIN|PMF 2015.
 Elaborado pela autora.
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Mapa 25. Localização | Pontos de Referência. 

LOCALIZAÇÃO DA INTEVENÇÃO NO BAIRRO | LIMITES
Elaborado pela autora
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PROCESSO DE OCUPAÇÃO E CENÁRIO ATUAL

A formação do bairro Henrique Jorge remete a algumas curiosidades 

importantes e moradores ilustres em sua história. Outrossim, para 

entender este processo é preciso retomar um pouco da memória de 

Fortaleza.

Até o século XIX, grande parte da expansão da cidade ainda estava 

concentrado na região central devido as atividades mercantis rela-

cionadas ao porto e a via férrea, bem como, a formação das primeiras 

indústrias que atraiam população para aquela região e provocavam o 

inchamento de bairros como o Centro e a Jacarecanga.

Já em terras distantes, conformavam-se chácaras e  grandes sítios 

de veraneio, por vezes associadas as “sub-centralidades”, como por 

exemplo, os distritos de Antônio Bezerra, Parangaba e Messejana. 

Não diferente, na zona oeste, vastas terras, ainda sem delimitação 

geográfica, associaram-se aos distritos da Parangaba e  do Antônio 

Bezerra.

 

No caso das áreas que hoje conformam o bairro Henrique Jorge, fa-

ziam parte do Distrito da Parangaba e não possuíam delimitação pró-

pria, tratando-se de terras pouco habitadas e de massiva cobertura 

vegetal. 

 

Neste período eram difíceis os deslocamentos, destacando se algu-

mas estradas que promoviam a ligação entre os distritos, sobretudo 

para o transporte do gado, como: a Estrada da Parangaba - hoje, Rua 

Júlio Braga, a Estrada do Barro Vermelho - atual Av. Mister Hull e a 

Estrada do Pici que permanece como Rua Estrada do Pici.

 

No ano 1927, o advogado Daniel de Queiroz Lima, pai da escritora Ra-

chel de Queiroz, decidiu por residir em Fortaleza e adiquiriu um sítio na 

zona oesta da cidade, o Sítio Pici. No local existia uma casa centená-

ria que pertenceu ao Padre Rodolfo Ferreira Gomes e posteriormente 

ao empresário José Guedes que revendeu o imóvel a Daniel dando 

assim início a um lento processo de ocupação da região.

O verde prevalecia com paisagens de bam-

bu, coqueiros, mangueiras, cajueiros e outras 

fruteiras. Nos alagados, os siris, carangue-

jos e nas águas os peixes e as garças, nos 

galhos das árvores os pássaros cantando e 

na mata os camaleões, teús, calangos, pre-

ás e no roçado ossadas de gado. Segundo 

moradores freqüentadores daquela casa o 

gado vinha das secas do Sertão de Quixadá, 

já chegavam ali magros de fome e às vezes 

não resistiam. (SAMPAIO,2008).

 

Aos primeiros moradores coube então o desafio da vasta vegetação, 

da diminuta  vizinhança, além da completa  falta de infraestrutura.

Contudo, a partir da década de 1950, com a doação de um grande 

terreno pela Prefeitura de Fortaleza para construção de um conjunto 

casas populares, sob responsabilidade da Fundação Casa Popular, 

e a cargo da Prefeitura a implantação de toda a infraestrutura, a 

paisagem transformou-se rapidamente. 

O Conjunto Habitacional Casa Popular, era formado por 456 unidades 

residenciais. As casas conformavam um quadrado que abrangiam 

desde a rua Heribaldo Costa até a  Av. Audízio Pinheiro e na outra 

direção, da rua Professor Paulo Lopes até a rua Porto Alegre. O sucesso 

do empreendimento foi tanto que findou por emprestar o nome ao 

bairro que se formava, ficando assim conhecido como Casa Popular. 

 

A partir deste período, o bairro também experimenta o benefício de 

alguns equipamentos como escolas, posto de saúde, maternidade 

e linhas de ônibus. Destaque para o Grupo Escolar Mariano Martins, 

fundado em 1958, hoje escola estadual; Centro Educacional Demócrito 

Rocha, escola da antiga Rede CNEC, hoje Escola Estadual Paulo Freire; 

a  Maternidade Argentina Castelo Branco; a Linha de Ônibus oficial do 

bairro, hoje, 341|Henrique Jorge; e, o início da construção da igreja 

matriz do bairro - Imaculado Coração de Maria. 

Na década de 1960, através da Lei  Nº 2.487 de 29 de outubro de 1963, 

o bairro Casa Popular passa a se denominar Henrique Jorge em alusão 

ao pai do ex- Governador Paulo Sarasate. Um dos dos violinistas mais 

considerados do Brasil, Henrique Jorge foi fundador do Conservatório 

de Música Alberto Nepomuceno.

A Fundação Casa Popula 
era uma entidade do 

Governo Federal voltada 
para a construção de 

moradias populares, criada 
no dia 1º de maio de 1946, 
no governo do  Presidente 

Eurico  Gaspar  Dutra.   
Tinha alcance nacional 

e pregava a importância 
do trabalhador  tornar-se 

proprietário de sua moradia. 
Visava angariar apoio 

das camadas de rendas 
mais baixas, através da 

facilidade de obtenção da 
casa própria . Em Fortaleza, 

a Fundação construiu 
um total de 526 casas 

populares, distribuídas 
em dois conjuntos 

habitacionais.

Fonte: Fortaleza em Fatos
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Mapa 26. Indefinição geográfica do bairro e grande conformação de sítios familiares.
Fonte: Carta da Cidade de Fortaleza e Arredores | Serviço Geográfico do Exército, 1945.
Elaborado pela autora.

Mapa 27: Pulverização do adensamento após a implantação do Conjunto Casa Popular.
Fonte: Levantamento  Aerofotogramétrico da Cidade de Fortaleza, 1973.
Serviço Aéreo Cruzeiro do Sul S/A | Prefeitura Municipal de Fortaleza. 
Elaborado pela autora.

Mapa 28: Contexto atual - adensamento consolidado.
Fonte: Prefeitura   Municipal de Fortaleza
Elaborado pela autora

Atualmente, o Henrique Jorge pertence a Secretaria Executiva 

Regional III e está limitado pela vizinhança dos bairros, Pici, Jóquei 

Clube, João XXIII, Genibaú, Autran Nunes e Dom Lustosa.

Ao longo dos anos a evolução do bairro proporcionou a consolidação 

do comércio local com a implantação de empreendimentos que vão 

desde pequenas mercearias a grandes supermercados, distribuidoras 

diversas, farmácias, lojas e depósitos de construção. Em se tratando 

de serviços apresenta escolas, clínicas médicas, academias de 

ginástica, padarias, restaurantes, postos de gasolina, oficinas 

automotivas entre outros.

Do ponto de vista econômico, hoje, experimenta a relação com novos 

usos e equipamentos de grande porte implantados em seu entorno 

como: o Hospital da Mulher de Fortaleza (2012) e o Centro Empresarial 

North Shopping Jóquei (2013), concebidos através da Operação 

Urbana Consorciada do Jockey Clube(2008).

Essa operação foi responsável pela divisão da grande gleba do antigo 

Jockey Clube Cearense em quatro glebas distintas, sendo duas para 

implantação de emprendimentos residenciais de padrão verticalizado 

e as outras duas para o hospital e o shopping. Quanto ao sistema 

viário arrumamentos de acesso foram concebidos, binários criados, 

novas ciclovias e semáforos implementados. Não obstante a carga 

das vias também foi incrementada pelos novos pólos de atratividade.

Apesar do estímulo a vertilização no bairro vizinho - Jóquei Clube, 

no Henrique Jorge essa tipologia ainda é incipiente, não chegando a 

ultrapassar a altura de cinco pavimentos. 

Outro fator curioso é a especulação imobiliária de “caráter popular’’.

Dada a alta densidade espacial do bairro e a escassez de vazios 

para construção civil, é comum o reparcelamento de lotes para 

edificação de novas moradias e quitinetes para aluguel, como forma 

de incremento da renda familiar.

 

Assim, fica clara a transformação dos fluxos locais, o aquecimento da 

economia de bairro e a pressão das construções por novos espaços.
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Seu apartamento carioca 
era, na verdade, uma acon-
chegante sala de fazenda, 
com a matriarca ao centro, 
sorridente, sentada em uma 
belíssima cadeira bordada 
por ela mesma. “Todos os 
móveis tem mais de cem 
anos”, anunciou, concor-
dando com o meu elogio à 
disposição original da mobí-
lia. Cinco minutos foram 
suficientes para esquecer 
minha localização real no 
espaço. Aprendi que a casa 
de Rachel seria sempre a 
mesma em qualquer lugar 
do mundo.
ACIOLI. SOCORRO, 2016).

A CASA DOS BENJAMINS

Após a família Queiroz deixar o sítio Pici, praticamente toda a área foi 

loteada, vendida e ocupada por novas construções, restando apenas 

a antiga casa da família e um último recanto verde entorno do Riacho 

Cachoeirinha.

Era um terreno grande e fértil, conforme a 

descrição de Rachel na crônica O Sítio: Tinha 

açude, pomar, baixio de cana, num vale 

fresco e ventilado, para os lados da lagoa 

da Parangaba. Só que nesse tempo se dizia 

Porangaba, tal como fala José de Alencar 

em Iracema. (...) Fizemos então a casa nova, 

enorme, um vaticano, salas largas, rodeada 

de alpendres, como nós gostávamos. Foi lá 

que escrevi O Quinze. Muito perseguida, pois 

minha mãe me obrigava a dormir cedo – 

“essa menina acaba tísica” – quando todos 

se recolhiam, eu me deitava de bruços no 

soalho da sala, junto ao farol de querosene 

que dormia aceso (ainda não chegara lá 

a eletricidade), e assim, em cadernos de 

colegial, a lápis, escrevi o livrinho todo.

(QUEIROZ. Rachel, 2002 para ACIOLI, Socorro 

em entrevista ao Jornal O POVO).

Quando a família chegou em 1927, era a casa já bastante deteriorada; 

de fato, uma construção muito antiga, pequena e de paredes frágeis 

que nem reformas suportavam. Neste tempo Rachel tinha dezessete 

anos e coube a ela e ao pai desenhar e construir a nova casa. A mãe, 

Dona Clotilde, coube o plantio dos quatro Ficus Benjamins, firmes 

ainda hoje.

Nesta casa, um espaço de memórias e experiências,  Rachel de 

Queiroz resgatou as suas reminiscências e afetos da infância no 

sertão. Assim, O quinze, sua primeira obra, é uma reflexão, sobretudo 

de experiências próprias,mas também, um retrato dos sentimentos 

que inspiraram a formação da escritora. 

Dada a sua relevância para preservação da memória coletiva 

fortalezense, em 2016 a Casa dos Benjamins passou pelo primeiro 

processo de tombamento. Ainda que provisório, essa iniciativa 

representou um avanço na preservação do patrimônio histórico e 

cultural da cidade.

Justificativa histórica de tombamento:

“A Casa de Raquel de Queiroz (Casa dos 

Benjamins ou Sítio do Pici) expressa, 

portanto, para toda sociedade as razões de 

seu cotidiano, o resultado dos conhecimentos 

experimentados na sua infância vivida no 

sertão do Ceará, através da escrita do O 

Quinze, obra que inaugura discurso crítico e 

politizado sobre a seca, em especial a que 

assola os cearenses em 1915. Cúmplice dos 

sentimentos, da indignação e dos lances de 

inspiração da nossa querida escritora, essa 

Casa é como um livro sem censura que 

deve ser lido, admirado, soletrado, apalpado 

e guardado, melhor, preservado como 

elemento de materialidade para o patrimônio 

histórico e cultural da nossa cidade”

(FERNANDES, 20016.)

Somente em outubro de 2009, atrvavés do Decreto Nº 12.582/2009, 

a Casa situada a Rua Antônio Ivo, Nº 290, bairro Henrique Jorge, 

denominada Casa Rachel de Queiroz foi tombada em definitivo. 

Quanto aos Benjamins há articulações por parte da Prefeitura 

Municipal de Fortaleza no sentido de decretar a imunidade das árvores 

ao corte  e preservá-las integralmente.

Contudo, o espaço encontra-se em péssimo estado de conservação 

e em profundo anonimato para cidade e até mesmo para vizinhaça. 

Uma pena, em se tratando de lugar tão importante para a história da 

escritora e da nossa literatura.
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Figura 52:  Casa Rachel de Queiroz | Casa dos Benjamins.
Fonte: Acervo da autora

Figura 53:  Casa Rachel de Queiroz à sombra dos frondosos Benjamins.
Fonte: Acervo da autora

Figura 54:  Frondosos  Benjamins sobre a Rua Antônio Ivo.
Fonte: Acervo da autora

Figura 55:  Frondosos  Benjamins sobre a Rua Antônio Ivo.
Fonte: Movimento Pró-Parque rachel de Queiroz
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DIAGNÓSTICO

Uso e ocupação do solo
O bairro é predominantemente residencial, apresentando residências 

unifamiliares em quase sua totalidade. Apesar disso, a área tem apre-

sentado frequentes reparcelamentos de lotes para construção de no-

vas moradias, bem como quitinetes para aluguel. 

A verticalização ainda não é significante, apresentando poucos edifí-

cios multifamiliares de baixo gabarito (até 5 pavimentos) em pontos 

isolados e distribuídos no bairro.

Os lotes extritamente comerciais estão associados a grandes equipa-

mentos como: supermercados, farmácias e depósitos de construção. 

Ademais, correspondem ao comércio local desenvolvido em forma de 

pequenas lojas de varejo, mercantis, padarias e quitandas. É comum 

o módulo conjugado de comércio no térreo e habitação em nível su-

perior.

De modo geral este uso é mais consolidado nas vias de maior fluxo 

como: Av. Senador Fernandes Távora e Av. Perimetral, por serem os 

pontos de maior atratividade do bairro.

Quanto aos serviços caracterizam-se principalmente por oficinas 

automotivas, salões de beleza, academias de ginástica, gráficas, 

clínicas de fisioterapia e pequenos escritórios de advocacia e con-

tabilidade. Da mesma maneira que os equipamentos comerciais, os 

de serviço buscam se espacializar ao longo das avenidas de grande 

fluxo ou em seu perímetro mais próximo, como forma de dar visibili-

dade ao negócio.

Com densidade bastante consolidada, os vazios são pouco presen-

tes, destacando-se a grande gleba da antiga Rádio Assunção, hoje 

desativada.

Acerca do uso industrial, é considerado pontual, porém bastante 

agressivo. Localizado majoritariamente na porção mais norte do bair-

ro, relaciona-se diretamente com o Parque Rachel de Queiroz. Neste 

contexto as margens do Riacho Cachoeirinha são ocupadas pela In-

dústria Têxtil Terceira Via | Geração Urbana e por outros grandes gal-

pões de locação.

Em especial, há ainda um remanescente da paisagem rural de outro-

ra, uma vacaria localizada na Rua Professor Heribaldo Costa.

Mapa 29: Uso e ocupação do solo.

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
Elaborado pela autora.
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Educação

Os equipamentos institucionais podem ser classificados em educa-

cionais, de ordem religiosa, de saúde e de assistência social.

A área é bem provida de escolas públicas contando com 03 creches, 

02 centros de educação infantil (CEI),  03 escolas de ensino funda-

mental, 01 escola de ensino fundamental e médio e 01 escola de en-

sino médio, além de outras 09 unidades no perímetro imediato. 

As instituições religiosas também são atuantes na promoção educa-

cional, destacando-se a Paróquia da Igreja Matriz, Imaculado Coração 

de Maria, contemporânea a formação do bairro, por abrigar além de 

igreja e casa paroquial, um seminário próprio. Outras duas paróquias 

menores são: a Igreja Dom Bosco, localizada na porção mais oeste 

do bairro, sobre praça de mesmo nome e a Capela de Nossa Senhora 

Aparecida, localizada na Rua Porto Alegre.

Outro equipamento de  destaque, trata-se do Instituto Maria da Hora, 

entidade de direito privado sem fins lucrativos comprometida com a 

promoção da assistência social às minorias que vivem em situação 

de risco e vulnerabilidade social.

O espaço conta com creche e abrigo permanente para menores ne-

cessitados de amparo físico e emocional. Fornece, ainda, serviços de 

capacitação à comunidade, ações de prevenções e tratamento de 

saúde, cultura, esporte e lazer.

Figura 56: Seminário Propedêutico Dom Aloísio Lorscheiderda.
Fonte:  http://dp15.com/propedeutico-dom-aloisio-lorscheider-fortaleza/

Figura 57: Instituto Maria da Hora
Fonte:  http://site.institutomariadahora.com.br/

Mapa 30: Instituições educacionais.

EDUCAÇÃO
Fonte: Secretaria Municipal de educação |SME

Elaborado pela autora.
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Saúde

No bairro prevalece o sistema de atenção primária a saúde, contando 

com 02 postos no seu interior e mais 02 no perímetro imediato. 

Via de regra, os postos de saúde oferecem atendimento médico, e 

de enfermagem para clínica geral. Dispõem também de acompanha-

mento de gestantes, puérperas, crianças e idosos; procedimentos 

ambulatoriais; coleta de exames; prevenção de câncer de boca e gi-

necológico, dispensação de medicamentos e emissão de Cartão SUS.

Neste conxtexto destaca-se o Posto de Saúde Dr. César Cals por ofe-

recer ainda serviços odontológicos, fisioterapia e possuir farmácia 

própria. 

Em nível secundário de atenção à saúde, o bairro está apoiado na 

Unidade de Pronto Atendimento | UPA do Autran Nunes, responsável 

por assistências especializadas e de média complexidade. Dentro do 

perímetro, há ainda um hospital de caráter privado e assistência de 

médio porte - Hospital e Maternidade Argentina Castelo Branco.

De modo geral, o contexto de populações de baixa renda contribui 

para superlotação dos postos, sendo comum a concorrência entre 

usuários de diferentes bairros. Os serviços disponíveis também são 

precários obrigando muitas vezes a transferência dos atendimentos 

para para as UPAs e hospitais de médio porte da região como os Fro-

tinhas da Paranga e Antônio Bezerra.

Em nível terciário, o Hospital da Mulher está localizado bem próximo 

ao bairro, em um raio de proximidade menor que 1km. Este hospi-

tal, trata-se de um equipamento de alta complexidade e alto nível de 

aparelhamento que dispõe de serviços de maternidade e cirurgias ge-

rais de grande porte. 

Contribui ainda para a assistência primária através do oferecimento 

de consultas periódicas e serviços de prevenção e tratamento de do-

enças. Contudo, não se trata de um hospital de emergência acolhen-

do pacientes somente através de transferências de outras unidades  

ou encaminhados pelos postos de saúde. 

Mapa 31: Instituições de saúde.

SAÚDE
Fonte: Prefeitura Municipal de Fortaleza 

Elaborado pela autora.
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Areninha 
do Pici

Lazer e recursos ambientais

As áreas de lazer são escassas resumindo-se a 07 praças, sendo 03 

associadas ao contexto das igrejas, 01 na confluência das Av. Sena-

dor Fernandes Távora com Rua Vitória e as outras 03 pequenos espa-

ços que não foram ocupados e são tratados como livres e de usufruto 

coletivo. 

Na porção mais oeste, há o Boulevard do Rio Maranguapinho, obra 

finaciada pelo Programa de Aceleração do Crescimento do Governo 

Federal e também contemplada no atualmente no Projeto Fortaleza 

2040. 

Trata-se de uma grande intervenção ao longo das margens do Rio 

Maranguapinho com intuito de urbanizar a área e revitalizar seu pon-

tencial ecológico a partir da remoção de assentamentos precários e 

ocupações irregulares, criação de vias paisagísticas e promoção de 

espaços qualificados de lazer para as comunidades próximas. As 

obras presumem ainda serviços de drenagem e saneamento da área. 

Ainda em processo de implantação representa um espaço promissor 

de lazer, tanto para a comunidade do Henrique Jorge como outras do 

entorno.  

No centro do bairro, o destaque é para o Parque Rachel de Queiroz, 

último reduto verde remanescente do Sítio Pici. Este espaço além de 

assumir um papel ecológico para a cidade tem grande potencial para 

transformar-se em um espaço livre de convívio para o lazer,  preser-

vação do patrimônio cultural, promoção da educação ambiental e so-

bretudo transformação social.

Contudo, atualmente encontra-se em situação de total abandono. 

Ocupações irregulares nas margens do Riacho Cachoerinha, sejam 

por assentamentos precários ou por equipamentos de porte, contri-

buem para a degradação do recurso hídrico. A canalização direta de 

esgoto, bem como, a deposição constante  de lixo provocam a polui-

ção direta das águas e contribuem para o assoreamento do riacho.

A vegetação oscila entre áreas preservadas e devastadas. Cercas e 

muros criam barreiras para os fluxos e impossibilitam a visibilidade 

do parque desvalorizando seus potenciais paisagísticos. 
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Mapa 32: Levantamento de logradouros do bairro.
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Elaborado pela autora.
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Dando enfoque a  Praça da Matriz da Igreja, esta apresenta bom es-

tado de conservação e atualmente é mantida através do Projeto de 

Adoção de Praças da Prefeitura Municipal de Fortaleza. O agente co-

laborador é um tradicional supermercado do bairro que mantém a 

limpeza do espaço diariamente.

Neste equipamento, não há grande destaque para o programa de ne-

cessidades, contando apenas com um mobiliário singelo com bancos 

e lixeiras em concreto, um pequeno playground para as crianças e 

uma estação de ginástica para a terceira idade. 

Há ainda um busto em bronze do antigo arcebispo de Fortaleza,Dom 

Lustosa, de fronte para a igreja e uma pequena gurita de lanches na 

porção mais acima. O centro da praça, vazio como um adro, por vezes 

é utilizado para celebrações campais e atividades da comunidade. 

Árvores frondosas, canteiros e jardineiras em níveis completam o ce-

nário. 

Nas praças Afonso Pena e Dom Bosco, configura-se o apelo esporti-

vo através da disposição de quadras. Nestas praças também não há 

grandes destaques para o programa. 

No caso da primeira praça, a quadra é bastante utilizada pela comu-

nidade para brincadeiras, treinos e torneios esportivos. Apresenta 

muitas guritas de lanches, banca de jornal e um pequeno playground. 

A vegetação é frondosa porém sem manutenção. Os bancos estão 

depredados e o piso apresenta falhas. 

Já na segunda praça, a cobertura vegetal é escassa e o mobiliário 

insuficiente, apresentando poucos bancos e um único e pequeno 

playground.  Apesar de reformada em 2013, denotam-se que as mu-

danças não foram construtivas. As duas praças apresentam relatos 

constantes de marginalização e insegurança.

As praças menores podem ser consideradas apenas pequenos espa-

ços de estar, apresentam bom estado de conservação, contudo tam-

bém sem grandes elementos de atratividade.

 

Figura 58: Praça da Igreja Matriz do Henrique Jorge.
Fonte: Mapio.net.

Figura 59: Praça Afonso Pena.
Fonte: Diário do Nordeste.
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Assentamentos Precários

Segundo dados do último Censo Demográfico - 2010 do IBGE a popu-

lação do Henrique Jorge era da ordem de 26.994 habitantes e conta-

va com 7.816 domicílios permanentes particulares. 

No mesmo período o PLHISFOR 2010 registrou para o bairro um to-

tal de 6 assentamentos precários, distribuídos na condição de favela, 

que abrigavam 1.101 famílias, 4.399 habitantes, 982 imóveis e cor-

respondiam a pouco mais de 6% da população total.

Os maiores assentamentos estavam associados ao contexto am-

biental,  destacando-se dois nas margens do Riacho Cachoeirinha e 

dois no Rio Maranguapinho, ambos em condição de risco de inunda-

ções. E, outros dois assentamentos menores completariam o cenário 

sem condição de risco.

Atualmente os assentamentos precários do Maranguapinho seguem 

em condição de remoção e reassentamento por estarem contempla-

dos nas obras de requalificação promovidas pelo PAC. Já no Riacho 

Rachoeirinha em virtude da evolução do bairro ao longo dos anos 

através da obtenção de serviços essenciais os assentamentos já se 

caracterizam como consolidados.

Apesar de não apresentar grandes áreas de assentamentos precá-

rios,o bairro está influenciado por vários no entorno. Esta condição 

é bastante peculiar, pois o que carece nesses espaços é buscado no 

contexto do bairro.

Figura 60: Assentamentos Precários | Rua Padre Sá Leitão
Fonte: Acervo da autora.

Figura 61: Assentamentos Precários | Tamponamento do Riacho Cachoerinha.
Fonte: Acervo da autora.

Mapa 33: Assentamentos precários.

ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS
Fonte: PLHISFOR | 2010

Elaborado pela autora.
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Sistema viário e Mobilidade Urbana
O sistema viário é composto de três eixos principais que se intercep-

tam no centro do bairro, em sentido leste/oeste a Av. Senador Fer-

nandes Távora e em norte/sul o binário da Av. Perimetral composto 

pelas ruas Vitória e Professor Heribaldo Costa. 

Em se tratando de um bairro de formação planejada, seu processo de 

expansão conservou em quase sua totalidade o paralelismo da  retí-

cula ortogonal. Desta forma, as vias de contorno controlam os fluxos 

intensos e as internas o fluxo local.

As principais praças estão articuladas a vias importantes. Da mesma 

forma, o Parque Rachel de Queiroz está bem relacionado com a prin-

cipal via do bairro a Av. Perimetral. Ao longo de todo o curso do Riacho 

Cachoeirnha a via segue paralela e companheira, contudo essa dis-

posição nem sempre trabalha em benefício do riacho. Por tratar-se 

de uma via arterial o tráfego rápido e intenso contribui para perda da 

percepção da paisagem e seu potencial cênico. 

As vias coletoras são responsáveis por diluir os fluxos e acolher as 

linhas de ônibus, sobretudo locais. Neste contexto, destacam-se: Av. 

Porto Velho, por abrigar a Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, 

um significante pólo atrator e gerador de viagens no bairro; a Rua Por-

to Alegre e Av. Audízio Pinheiro por serem rota da linha de ônibus do 

bairro - 314| Henrique Jorge; e a Rua Monsenhor Hipólito Brasil como 

via atuante de escoamento e saída do bairro. 

Dois binários compõem o sistema, sendo mais recente o das Rua 

Franco Rocha e Monsenhor Hipólito Brasil, concebido em 2016 atra-

vés das ações do PAITT - Jóquei Clube/Bela Vista para requalificação 

de vias deste contexto.  Na ocasião uma ciclovia foi criada no limite 

norte do bairro.

As vias são pavimentados em manta asfáltica e possuem sistema de 

drenagem. Não há ciclovias e nem estações de bicicletas compar-

tilhadas no bairro, mas em conjuntura próxima há uma estação de 

carros compartilhados.  As calçadas não possuem padrão e por vezes 

nem sequer existem, dado o avanço dos lotes sobre as mesmas, a 

arborização também não é favorável ao conforto e a segurança do 

pedrestre.

Por fim,  bairro é servido por 12 linhas de ônibus que o conectam tanto 

a região central da cidade quanto a outras áreas dada a proximidade 

com os terminais de Antônio Bezerra, Lagoa e Parangaba.
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Mapa 34: Hierarquia do sistema viário.

SISTEMA VIÁRIO
Fonte: NOVA LUOS | Lei Complementar Nº236 de 11 de agosto de 2017.

             Elaborado pela autora.
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Mapa 35: Mobilidade | Transporte público e malha viária.

MOBILIDADE
Fonte: Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza | Etufor

Elaborado pela autora.
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Síntese

PROBLEMAS:

- Assentamentos irregulares  em corpos d’agua e áreas de risco;

- Assoreamento do Riacho Cachoeirinha;

- Canalização direta de esgoto no Riacho;

- Omissão da nascente como elemento importante para o parque;

- Degradação e abandono do patrimônio histórico;

- Inexistência de equipamentos culturais;

- Ausência de sistema cicloviário;

- Inexistência de sistema de bicicletas compartilhadas;

- Precária infraesturura para pedestres (calçadas e arborização);

- Insegurança;

- Pontos de esvaziamento noturno;

- Alta densidade espacial;

- Escassez de espaços livres;

POTENCIALIDADES: 

- Parque Rachel de Queiroz;

- Riacho Cachoeirinha;

- Presença de áreas verdes preservadas;

- Presença de zonas de preservação ambiental;

- Potencial para criação de espaços de lazer qualificado;

- Área bem servida de serviços básicos como saúde e educação;

- Área bem servida de infraestrutura como abastecimento de água, energia, coleta de lixo, esgo-

tamento sanitário  e transporte público;

- Vias de conexão com importantes outras áreas da cidade;

- Grande diversidade de linhas de ônibus;

- Área periférica  mas com proximidade a pontos relevantes de  conexão (Terminais: Antônio              

Bezerra, Lagoa e Parangaba. Estação de Metrô da Parangaba e futuramente Estação do VLT).

- Proximidade com elementos institucionais importantes como: a Universidade Federal do Ceará 

e o Hospital da Mulher;

- Área guardiã de acervo patrimonial para cidade;

- Disposição de agentes colaboradores para os espaços públicos;

- Pequena quantidade de assentamentos precários no interior do bairro.
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06 -A PROPOSTA

PLANO DE INTERVENÇÃO 

A partir da análise das dinâmicas que regem o Henrique Jorge foi pos-

sível destacar o papel do Parque Rachel de Queiroz  como um signifi-

cante e potencial elemento da área. Um espaço  promissor, de impor-

tância ecológica e grande potencial de transformação social. 

Assim, este estudo baseia-se na elaboração de proposta para urbani-

zação do parque linear ao longo do Riacho Cachoeirinha tendo como 

base os trechos oficiais 18 e 19 do parque. 

Respeitando a lógica ambiental do riacho, a proposta entende que 

para requalificar os recursos hídricos concernetes ao parque é preci-

so considerá-los em sua totalidade: contexto ao qual estão inseridos, 

suas condições atuais, níveis de degradação, relações com outros 

cursos, além da sua própria capacidade de reabilitação. 

Deste modo, visa a ampliação da poligonal da delimitação oficial de 

maneira a contemplar o riacho em sua integralidade. Assim, o plano 

consiste em ampliar o trecho final com acréscimo de área verde vizi-

nha e criar mais dois a montante do riacho, alcançando assim a sua 

nascente. 

Além disso, as decisões projetuais estão baseadas no diagnóstico do 

bairro e de seu contexto imediato, bem como na especificidade de 

cada um dos quatro trechos elencados. 

O objetivo é criar espaços qualificados com a construção e o reforço 

do sentimento de pertencimento pelas populações locais. Oferecer, 

sobretudo, espaços públicos de lazer que propiciem a exploração 

sustentável das potencialidades ambientais existentes promovendo 

a valorização da lógica socioambiental entre comunidade e riacho. 

Por fim, a área total está dividiva em 4 trechos de intervenção que 

possuem estratégia própria e adequada a lógica de seu contexto, são 

elas: desenvolver, entreter, reestabelecer, transformar. 

Para tanto cumpri identificar o cenário que cada trecho se insere: Bairro Henrique Jorge

Riacho Cachoerinha
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Mapa 36: Plano estratégico de intervenção.

PLANO DE INTERVENÇÃO
Elaborado pela autora.
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Trecho 18  

Localizado no limite entre os bairros Dom Lustosa e Pici, corresponde 

a área ocupada pela Indústria Têxtil Terceira Via e outros grandes gal-

pões industriais. Neste sentido, o contexto de altos muros e fachadas 

cegas  promove a marginalização do local como reduto de drogas e 

prostituição. 

Apesar de tratar-se de uma zona de dinamização urbanística e socio-

econômica, os equipamentos existentes enquadram-se como desa-

gregadores da paisagem ambiental e de pouca atuação na transfor-

mação social.

Trecho 19  

É remanescente ao antigo Sítio Pici,  onde está localizada a Casa Ra-

chel de Queiroz. Corresponde a uma extensa área verde que margeia 

o Riacho Cachoeirinha.  No entorno inserem-se algumas unidades re-

sidenciais de contextos variados. Seguindo o Riacho, no sentido sul,    

está a gleba de acréscimo com misto de ocupação residencial e vazio 

ambiental. Esta área foi parcelada inadequadamente permitindo a 

formação de miolo de quadra vazio.

Trecho 20   

Trecho localizado entre as Ruas Noel Rosa e Antônio Ivo. Neste ponto  

o Riacho segue canalizado sob a via e também sob quintais de resi-

dências.  

Trecho 21  

Porção mais a montante. Trecho em que o riacho retoma seu curso 

natural em uma grande gleba subutilizada remanescente das ativida-

des de uma antiga rádio. Neste ponto consideram-se dois contextos 

de margem: à direita livre e à esquerda pressionada por ocupações. 

Ao fim do curso, a nascente está tamponada por ocupações irregu-

lares em seu leito. Neste ponto também encontra-se o limite sul do 

bairro e final da proposição.

Em todos os pontos a condição do Riacho é de degradação. Ainda 

que as águas sigam resistentes, o cenário é de muita poluição, lixo 

acumulado e odor fétido intermitente.

Figura 62: Trecho 18 | Vista da Rua Vitória | Encurralemento do Riacho pelos edifícios industriais.
Fonte: Acervo da autora.

Figura 63: Trecho 18 | Degradação e hostilidade imposta pelas fachadas cegas.
Fonte: Acervo da autora.



129128 Figura 65: Trecho 19 | Área verde preservada.
Fonte: Acervo da autora.

Figura 67: Trecho 19 | Área a ser agregada.
Fonte: Acervo da autora.

Figura 64: Trecho 18 | Indústria Têxtil Teceira Via - Geração Urbana.
Fonte: Acervo da autora.

Figura 66: Trecho 19 | Residencias concorrentes ao Riacho Cachoeironha 
Fonte: Acervo da autora.
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DIRETRIZES PROJETUAIS E AÇÕES

Conforme já mencionado anteriormente, a identificação de diferen-

tes dinâmicas impulsionou a setorização da área de intervenção em 

quatro segmentos visando preservar suas características naturais e 

desenvolver suas potencialidades. Desta forma, para o desenvolvi-

mento do plano foram verificadas as seguintes diretrizes norteadoras 

e recomendações projetuais de cada área.

DESENVOLVER

(Diretriz)

Economia social e solidária

Fortalecimento do potencial endógeno do território quanto à capa-

cidade de promoção de seu próprio desenvolvimento. (França-Filho; 

Cunha, 2009). Em se trantando comunidades sujeitas a uma situa-

ção de demanda econômica e social, é importante que o espaço seja 

promotor  da economia local. Reafirmar a condição de zona de dina-

mização urbanística e socioeconômica da área como condutor deste 

processo pode direcionar ações afirmativas para a região.

(Ações)

- Aproveitamento da dinâmica local existente substituindo contudo 

os atores das relações que se processam. Desapropriação dos equi-

pamentos locais para promoção de atividades estratégicas de incen-

tivo a economia local e coletiva: cultivos urbanos;

(Diretriz)

Conectividade espacial

Fluxo qualificado. Abertura de canais diretos entre o bairro e as co-

munidades vizinhas. É importante que os canais sejam confortáveis, 

seguros e contínuos de modo a permitir o acesso fácil e livre. Os per-

cursos variados ainda podem sugerir atividades diversas.

(Ações)

- Requalificação da Rua Professor Miramar da Ponte como principal 

elo de conexão entre os bairros do Pici e Henrique Jorge. Esta trajetó-

ria deve tornar o percurso pedonal atrativo, tomando partido de uma 

via secundária mediana a dois eixos arteriais de articulação, o binário 

da perimetral.

Figura 68: Trecho 21 | Rua Padre Sá Leitão | Assentamentos precários sobre a nascente do Riacho.
Fonte: Acervo da autora.

Figura 69: Trecho 21 | Área curso tamponado pelas ocupações irregulares.
Fonte: Acervo da autora.
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como resgate das memórias ali construídas.. 

- Primar pela valorização das áreas verdes remanescentes do Sítio 

Pici através da sua requalificação como espaço público de lazer e 

usufruto coletivo;

   

- Dar unidade visual e visibilidade a frente do parque através da re-

moção de residências que obstruem a paisagem na Av. Professor He-

ribaldo Costa. 

-Criar elo de força entre a praça matriz do bairro e o parque;

(Diretriz)

Usufruto

Proporcionar um espaço de lazer qualificado com atividades voltadas 

para o esporte, lazer, contemplação, reunião, eventos coletivos, des-

canso e ócio.

(Ações)

- Implantar equipamentos como quadras poliesportivas, estações de 

ginástica, bicicletários, playgrounds e anfiteatro.

- Implantar bosques verdes tomando partido da vegetação existente;

- Explorar as potencialidades ambientais de modo a produzir espaços 

confortáveis;

- Promover fluxos através da criação de caminhos e instalação de 

pontes.

REESTABELECER

(Diretriz)

Resgate

Reestabelecimento da relação riacho/comunidade em trecho total-

mente canalizado.

(Ações)

- Propor paginação diferenciada nas Rua Noel Rosa e Florianópolis, de 

modo a demonstrar ao expectador que sob ali corre um riacho;

- Criação de via compartilhada para pedestres com acesso direto ao 

parque, no entroncamento das ruas Professor Heribaldo Costa e Con-

selheiro Araújo Lima.

(Diretriz) 

Educação Ambiental

Promoção do sentimento de pertencimento e acolhimento dos serviços am-

bientais existentes através da valorização da lógico socioambiental.

(Ações)

- Propor a implantação de um Centro de Educação Ambiental como 

elemento de suporte ao parque, com perspectiva de inclusão social 

da população local através da temática científica e um claro potencial 

educacional. O equipamento deve conduzir as estrátégias de reabili-

tação ambiental do parque e capacitar a população local de forma 

a acolher  os públicos de diversas faixas etárias e contextos sociais.

(Diretriz)

Colaboração

Acolhimento de agentes colaboradores para manutenção dos espaços.

(Ações)

- Porpor a atuação da Universidade Federal como agente colaborador 

da infraestrutura oferecida. Nesta ação subentende-se a posição da 

Universidade sobre dois aspectos, o primeiro atuando como sujeito 

passivo que coloca suas prórias estruturas a disposição da sociedade 

e aguarda aproximação e o segundo como sujeito ativo quando se 

coloca a disposição da sociedade e se aproxima dela.

ENTRETER 

(Diretriz)

Identidade

Respeito a memória do lugar  tomando como base o patrimônio ma-

terial e ambiental remanescente.

(Ações)

- Porpor a criação do Espaço de Memória e Incentivo a Leitura da Casa 

Rachel de Queiroz. Promover um espaço de estímulo  a literatura, com 

biblioteca e oficinas de estímulo a escrita e produção de textos, bem 
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MASTERPLAN

Mapa 37. Vista de topo do Parque 
Escala: 1/10000
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- Desapropriar os quintais sobre a canalização do riacho para criação 

de via compartilha para pedestres. Esta ação pode contribuir para in-

terrupção de esgotos clandestinos no riacho;

TRANSFORMAR

(Diretriz)

Recondução

Retorno do meio ambiente a sua condição natural.

(Ações)

- Ampliar a área de alcance do Parque Rachel de Queiroz até a 

nascente do Riacho Cachoeirinha;

- Remover assentamentos precários em condição de risco e sobre a 

nascente do Riacho Cachoeirinha;

-Propor a desapropriação da gleba da Antiga Rádio Assunção para 

reassentamentos das famílias removidas;

- Criar duas vias paisagísticas marginais ao riacho como forma de 

conter as ocupações irregulares;

- Propor a criação da Praça da Nascente como estratégia de reabilita-

ção desse serviço ambiental;

- Resgatar e promover o bom relacionamento da comunidade com o 

meio ambiente;

-Propor a criação de estação elevatória de esgoto para conduzir o sa-

neamento sem prejudicar a nascente;

- Direcionar e tratar as águas pluviais através de um sistema de in-

fraestrutura verde;

- Propor a colaboração da Universidade Integrada da Grande Fortale-

za como agente colaborador deste espaço.

- Encorajar a participação pública para a manutenção da área.
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PLANO VIÁRIO

As intervenções viárias tem o objetivo de contribuir com a mobilidade  

do bairro oferecendo alternativas aos percursos peatonais e ciclovi-

ários coincidentes com o tratamento do parque como uma rede que 

relaciona os espaços livres e abre canais com as comunidades vizi-

nhas. Dessa maneira, as propostas dividem-se em: vias de tráfego 

calmo, vias compartilhadas para pedestre e vias paisagísticas.

As vias de tráfego calmo tem o objetivo de estimular a caminhabilida-

de e conectar e valorizar os espaços públicos. A primeira intervenção 

se dá na Rua Professor Miramar da Ponte, uma alternativa de cami-

nho seguro e confortável ao grande fluxo da Av. Perimetral, e também 

um eixo conector de três elementos importantes: a Areninha do Pici, a 

Praça da Matriz e a Praça Afonso Pena. 

Outras propostas estão relacionadas ao acolhimento de equipamen-

tos importantes. A primeira na Rua Joaquim Manoel de Macêdo onde 

deverá ser implantado o Centro de Educação Ambiental e a segunda 

na Rua Antônio Ivo onde o tratamento diferenciado tem o objetivo de 

valorizar o percurso até a Casa dos Benjamins. Do mesmo modo, nos 

fundos da Casa, na Rua Noel Rosa. 

Ainda na Rua Noel Rosa no sentido sul, a qualificação se dá em me-

mória ao Riacho Cachoeirinha que neste trecho encontra-se canali-

zado e subterrado.

No extremo norte uma pequena alça composta pela junção da Rua 

Conselheiro Araújo Lima e um vazio compõem a primeira via compar-

tilhada para pedestre. A segunda é formada pela abertura da travessia 

de quintais sobre o canal da Rua Noel Rosa que formará uma peque-

na travessa: Travessa do Parque. Nesta rota, duas vias paisagísticas 

marginais ao riacho são criadas como mecanismo de contenção de 

ocupações irregulares.

Outro acesso viário a ser criado é o trecho da Rua Joaquim Manoel 

de Macêdo entre a Av. Senador Fernandes Távora e Rua Curitiba. Es-

tratégia para abertura de miolo de quadra vazio. As novas ciclovias 

estão estruturadas em avenidas principais permitindo o cruzamento 

do território por completo. Bairro Henrique Jorge

Mapa 38: Plano de intervenção viária.

PLANO VIÁRIO
Elaborado pela autora.
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Figura 70: Corte perspectivado da Av. Professor Heribaldo Costa.
Elaborado pela autora | Pós-produção por Michaela Alves

A avenida Professor Heribaldo Costa compõem o binário sentido 

sul/norte da perimetral oeste. É uma via arterial regulamentada em 

60km/ que faz parte do 4º anel arterial da cidade, segundo classifica-

ção da nova lei de uso e ocupação do solo do município. 

A caixa atual é composta por 20 metros de largura que se distribuem 

entre duas faixas de rolagem e canteiro central, apesar do sentido 

único. 

A via é bem arborizada e permite a boa fluidez do trânsito. Não há 

faixa exclusiva para ônibus, mas estes seguem sempre em trajeto à 

direita do canteiro central de forma a viabilizar o embarque e desem-

barque do passageiros com segurança.

Como proposta estabeleceu-se a nova ligação entre o parque e a 

praça da matriz pela implantação de faixa de pedestre entre os dois 

equipamentos.

Na faixa lindeira à praça, também implantou-se uma ciclofaixa bidire-

cional. Dessa forma, optou-se por não dividir a ciclofaixa entre os bi-

nários da avenida perimetral, pois a via do sentido norte/sul não pos-

sui capacidade de absorver esse novo fluxo com qualidade, nem de 

acolher os cilclistas com o devido conforto. Neste percurso também 

fica clara a conexão direta com a ciclovia da Av. Cel. Matos Dourado e 

com a ciclofaixa da Rua Franco Rocha.

Figura 71: Enfoque na arborização da Av. Professor Heribaldo Costa. 
Fonte: Acervo da autora.

Figura 72: Enfoque na dimensão da Av. Professor Heribaldo Costa. 
Fonte: Acervo da autora.
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Figura 73:Corte perspectivado novo acesso viário da Rua Joaquim Manoel de Macêdo. 
Elaborado pela autora | Pós- Produção por Michaela Alves.

A abertura do acesso viário atavés de novo trecho da rua Joaquim 

Manoel de Macêdo,entre as vias Av. Senador Fernandes Távora e Rua 

Curitiba, trata-se de uma estratégia para acolher nova área verde ao 

trecho 19. O percurso do riacho após o limite final oficial se dá em 

quadra mal parcelada, figurando seu miolo vazio e subutilizado. Desta 

forma, cabe ao novo acesso viário dar visibilidade a esta área e pro-

mover novos fluxos.

Figura 74:Corte perspectivado | Requalificação da Rua Antônio Ivo.
Elaborado pela autora | Pós- Produção por Michaela Alves.

A requalificação da Rua Antônio Ivo está diretamente relacionada a 

valorização do patrimônio cultural e ambiental do bairro. A rua que 

abriga a Casa Rachel de Queiroz, bem como os Frondosos Benjamins, 

passa a assumir o caráter de tráfego calmo como forma de enaltecer 

este percurso. 

Desta forma, a faixa de rolagem de veículos e os passeios passam a 

figurar em nível semelhante e a arborização é ampliada. Como siste-

ma de drenagem das águas urbanas aplicam-se grelhas centrais de 

escoamento, além de jardins de chuva associados.

Figura 75:Corte perspectivado da Travessa do Riacho. 
Destaque para paginação enaltecendo a existência do riacho subterrado.

Elaborado pela autora | Pós- Produção por Michaela Alves.

O trecho 20 da proposição corresponde a única área onde o Riacho 

Cachoeirinha segue canalizado. A partir da travessia da avenida Se-

nador Fernandes Távora o curso d’gua submerge na rua Noel Rosa 

passando sob quintais de resisdências e retornando a superfície so-

mente no trecho 21 mais adiante. 

Para valorizar e enaltecer a memória do riacho neste trecho duas 

ações são propostas. A primeira é qualificar a paginação da rua Noel 

Rosa de modo a identificar aos transeuntes que ali vive um riacho. E,a 

segunda corresponde a desapropriação dos quintas das residencias 

para abertura da Travessa do Riacho. Uma via compartilhada para o 

pedestre que promova um pequeno espaço qualificado de lazer inte-

grado ao parque.

Nesta via, a reversão das fachadas cegas dos muros de fundo de lote 

em fachadas ativas voltadas para a Travessa pode conduzir a segu-

rança tanto dos transeuntes quanto dos residentes.
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VEGETAÇÃO

O paisagismo do parque foi pensado no intuito de promover um es-

paço de respeito a paisagem natural. Assim, tomou partido da vege-

tação existente primando pela sua preservação e integração a novas 

propostas quando necessário. 

A grande massa vegetada está concentra no trecho 19, área remanes-

cente ao Sítio Pici. Neste ponto é possível observar árvores frondosas 

acompanhando o curso natural do riacho e proporcionando a ampla 

arborização do boulevard da Avenida Professor Heribaldo Costa.

De modo geral, as espécies são remanescentes do antigo sítio ou 

dos quintais de residencias que se formaram a posteriori.  Assim, 

neste ponto é possível observar uma grande concentração de espé-

cies frutíferas como cajueiros, Anacardium occidentale, mangueiras, 

Mangifera indica, coqueiros, Cocos nucifera, e sapotizeiroS, Manilkara 

zapota. Com a desapropriação desta área abre-se a oportunidade de 

partilhar os pomares com a comunidade.

Dominando o terrítorio ainda figuram outras espécies arbóreas como 

o oiti, Licania tomentosa, e o bambu, Phyllostachys aurea, além de 

numerosas forrações, e espécies herbáceas e arbustivas como a 

mamona, Ricinus communis, e o capim elefante, Pennisetum pur-

pureum.

Neste sentido, em virtude da ampla diversidade, a estratégia geral do 

paisagismo está em manter a vegetação nativa como infraestrutura 

fomentadora da manutenção da fauna local, da revitalização do ria-

cho e da qualificação dos novos espaços livres.

Nos outros trechos o tratamento paisagístico é pensado para reestru-

turar áreas de  recuperação ambiental, como a nascente do riacho, e 

criar novos espaços de contemplação. 

Assim, a prioridade consiste em replicar a mata da zona ripária de for-

ma a proteger os cursos d’agua ao longo de todo seu trajeto e permitir 

sua reestruturação do modo mais natural possível.
Figura 76: Concentração de cajueiros ao longo da Av. Prof. Heribaldo Costa.

Figura 77: Mata ciliar ao longo da zona ripária do Riacho Cachoeirinha.
Figura 78: Concentração de espécies de forrações, herbáceas e arbustos ao longo do riacho.

Fonte: Acervo da autora.
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Do ponto de vista contemplativo buscou-se a seleção de árvores or-

namentais com intuito de promover novas cores, texturas e odores ao 

ambiente. Assim relacionam-se as seguintes espécies: ipê, Handro-

anthus albus, o pau - branco, Auxemma oncocalyx, chuva-de-ouro, 

jasmin-manga, Plumeria rubra, vedélia,Sphagneticola trilobata. 

Aos jardins alagáveis priorizou-se o uso de carnaúbas,Copernicia 

prunifera, por tratar-se de espécie resistente a sazonalidade do clima 

cearense.

Figura 79: 1ª coluna em sequência: Ipê amarelo, Jasmin-manga, Carnaúbas.
Figura 80: 2ª coluna em sequência: Pau-branco, Chuva de ouro, Vedélias.
Fonte: Wikipédia.
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Trecho 18
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Mapa 40. Vista de topo do Trecho 18.
Escala: 1:7500

Mapa 41. Vista de topo do Trecho 19.
Escala: 1:7500
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1. Área de convivência

2. Quadra poliesportiva

3. Bosque

4. Jardins alagáveis

5. Espaço fitness

6. Área reservada para feiras

7. Espaço funcional

8. Deck

9. Degraus verdes

10. Anfiteatro com palco 360º

11. Playground

12. Bosque dos Cajueiros

13. Ciclofaixa de lazer

14. Ponte de travessia

TABELA 08. Programa de Necessidades - Trecho 19

Trecho 21

2 23 24 5

6 5 8

1

1. Espaço funcional

2. Campo de futebol

3. Quadra poliesportiva

4. Pista de Skate

5. Playground

6. Área de contemplação

7. Estação elevada de esgoto

TABELA 09. Programa de Necessidades - Trecho 21

Mapa 42. Vista de topo do Trecho 19.
Escala: 1:7500

Figura 81: Perspectiva Trecho 18 |Enfoque no Centro de Educação Ambiental e sua relação com o Parque.
Elaborado pela autora| Pós-produção por Michaela Alves 



Figura 82: Perspectiva Trecho 19 |Anfiteatro 360º.
Elaborado pela autora| Pós-produção por Michaela Alves 



Figura 83: Perspectiva Trecho 19 | Riacho Cachoeirinha resgate a paisagem natural.
Elaborado pela autora| Pós-produção por Michaela Alves 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em que pesem os avanços em relação a abordagem da paisagem 

como infraestrutura para Fortaleza, essas questões são mais incisi-

vas quando reportadas as áreas mais periféricas da cidade.

Desta forma, este trabalho configura um estímulo as dicussões futu-

ras sobre a questão da infraestrutura como um lugar na cidade em 

que seria possível direcionar e ordenar seu crescimento com qualida-

de socioambiental.

Neste sentido, é primordial  promover espaços públicos urbanos além 

da atratividade cênica, mas capazes de promover paisagens multi-

funcionais que objetivem sustentabilidade, conservação e recupera-

ção ambiental eficiente.

Para tanto, sobretudo nas periferias onde os níveis de degradação 

ambiental são alarmantes tanto pela carência de serviços públicos 

quanto pelo desordenamento do uso e da ocupação do solo; é  preci-

so criar espaços de respeito que reforcem o sentimento de pertenci-

mento pelas populações locais e fomentem seu bom relacionamento 

com os espaços livres.
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Referêncial Projetual 01

PARQUE EMERALD NECKLACE

Boston, EUA | 1878-1895 

Frederick  Law Olmested | Paisagismo 

Charles Eliot | Colaborador 

Extensão : 10 km.

Referência  precursora de uma série de práticas e propostas contem-

porâneas como a conexão de parques e áreas verdes, a requalifica-

ção de cursos d’água, a criação de corredores verdes dentro do tecido 

urbano, a multifuncionalidade e a articulação entre soluções de sa-

neamento, controle de enchentes, viário, recreação  e conservação 

ambiental. (BONZI, 2014).

Foi concebido a partir da composição de estratégias para recuperação 

da Baía de Fens, que por muitos anos representou o caos de Boston 

quanto a sua qualidade sanitária. A Back Bay Fens era a estrutura re-

ceptora de todos os dejetos da cidade, composta de inúmeros aterros  

e sujeita a constantes inundações que neste cenário foi rapidamente 

convertida em áreas pântanosas e fétidas prejudiciais a cidade.

Encorajados a dar uma solução ao problema, Olmsted e Eliot busca-

ram por alternativas de paisagismo diferentes das soluções tradicio-

nais. Mais tarde a requalificação da Baía de Fens contribuiria pra a 

criação de uma rede de áreas verdes na cidade interligadas pelos re-

cursos hídricos formando assim o “colar de esmeraldas”.

Figura 84: Parque Emerald Necklace.
 Fonte: http://necklace.bletak.info/emerald-necklace-boston/

Figura 85: Vista aérea do Com-monwealth Avenue com Boston Common e Public Garden mais ao fundo. 
Fonte: Steve Dunwell.

Figura 86: Vista aérea da Boston Back Bay Fens.
 Fonte: http://www.gardenclubbackbay.org/tag/back-bay-fens/
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Referencial Projetual 02

PARQUE DA JUVENTUDE

São Paulo, 2005

Aflalo & Gasperini Arquitetos

Rosa Grena Kliass Arquitetura e Paisagismo

O Parque foi construído sobre o  antigo terreno do maior presídio do 

Brasil, o Carandiru, com a premissa de transformar esse território, 

marcado por muitas tragédias, em uma área de lazer e convivência 

para essa região periférica da cidade. 

Neste sentido, a inserção urbanística foi uma estratégia fundamental 

na concepção do projeto. E, como forma de preservar a  memória e o 

significado que envolviam o lugar, foram conduzidas ações no sen-

tido de manter  os antigos pavilhões, muros e ruínas integrados aos 

novos usos do parque.

O espaço possui aproximadamente 35m² de ampla área verde, com 

instalações para práticas de esporte  e lazer, além de abrigar a Biblio-

teca de São Paulo, com um vasto acervo de mais de 35 mil livros.

Figura 87: Prédio da Biblioteca Funcional do Parque da Juventude.
Fonte: Vitruvius

Figura 88: Eixo principal e quadras esportivas 
Fonte: Vitruvius

Figura 89:  Espaços  Multifuncionais 
Fonte:Outroblog
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Referencial Projetual 03 

PARQUE LINEAR MACAMBIRA ANICUNS

Goiânia, GO | 2014 

Rosa Grena Kliass | Idealização

Aquitetura: 

Fernando Teixeira Arquitetos Associados  

em parceria com Barbieri & Gorski Arquitetos Associados

 Extensão: 24km.

O projeto do Parque Linear Macambira Anicuns tem como premissas 

fortalecer o processo de desenvolvimento sustentável da cidade de 

Goiânia a partir da desobstrução das margens dos Córregos  Macam-

bira e do Ribeirão Anicuns.

Está localizado em áreas periféricas da cidade e visa melhorar as 

condições de vida da população residente na zona de influência com 

ações como: reabilitação e adequação do sistema de drenagem, re-

organização da ocupação do solo, proteção ambiental das áreas vul-

neráveis e implantação de infraestrutura urbana e social.

Além de criar uma rede de espaços livres conectados ao próprio par-

-que. Neste sentido, o Parque Linear  articula os parques Macambira, 

Parque da Pedreira e Parque das Águas, cada um com sua especifi 

-cidade.

De modo semelhante ao Parque Rachel de Queiroz também consiste 

em uma iniciativa de ordem municipal com financiamento internacio-

-nal, neste caso, do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Figura 90. Pórtico de Entrada do parque Macambira Anicuns. 
Fonte: https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/prefeito-inaugura-dois-par-
ques-do-projeto-macambira-anicuns-1.971689

Figura 91: Hipótese de reabilitação das zonas ripárias. 
Fonte: Fernando Teixeira Arquitetos Associados.

Figura 92: Mapa de localização do parque. 
Fonte: Fernando Teixeira Arquitetos Associados.
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